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Ágrip 

Í ritgerðinni er kannaður boðskapur þriggja forseta Íslands til þjóðarinnar, hvaða mál 

þeir báru fyrir brjósti gagnvart þjóðinni í nýársávörpum og innsetningarræðum.   

Forsetarnir sem um ræðir eru, Sveinn Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn og 

Vigdís Finnbogadóttir.  Markmiðið er að rannsaka orðræðu ávarpanna til þess að geta 

greint boðskap forsetanna út frá bakgrunni þeirra, áhrifaþáttum í samfélaginu og 

ríkjandi viðhorfum.  

Fyrst verður gert grein fyrir forsetaembættinu almennt; hlutverki forsetans og 

framsetningu og einkennum nýársávarpa.  Næstu fjórir kaflar eru helgaðir hverjum 

forseta um sig og boðskap þeirra. Sagt verður frá embættistíð,  skýrt gróflega frá 

mótunarþáttum þeirra, almennum landshögum og málum sem voru ofarlega á baugi í 

samfélaginu.  Gengið er út frá þáttum eins og uppeldis- eða siðferðis-, menningar-, 

trúarlegum og pólitískum en einnig reynt að greina boðskapinn eins og hann birtist.    
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Inngangur 

Í ritgerðinni er meginefnið boðskapur forseta Íslands frá Sveini Björnssyni til Vigdísar 

Finnbogadóttur.  Ég valdi þetta efni sökum þess að ég ólst upp í tíð forseta sem sendi 

minni kynslóð ákveðinn boðskap.  Með framboði sínu til forseta Íslands og störfum að 

færði hún þau skilaboð að kynferði skiptir ekki máli og okkur ber að varðveita fallega 

tungumálið okkar.  Fyrst og fremst sameinaði Vigdís þjóðina í sinni forsetatíð sem er að 

mínu mati eitt mikilvægasta hlutverk embættisins eftir að hafa rannsakað efnið. Aðrir 

forsetar Íslands báru einnig fram mikilvægan boðskap sínu samtíma fólki og hyggst ég 

reyna að láta heimildir þeirra tala, ásamt því að túlka þær út frá þekkingu sem mér hefur 

hlotnast í sagnfræðináminu, svo unnt sé að greina boðskapinn og bera hann saman. 

Skoðaður er boðskapur forsetanna fjögurra, sem lokið hafa embættistíð sinni,  til 

fólksins í landinu. Um er að ræða Svein Björnsson, Ásgeir Ásgeirsson, Kristján Eldjárn 

og Vigdísi Finnbogadóttur.  Í hverjum kafla um forsetana verður litið á ævi og umhverfi 

þeirra, baksvið og áhrifaþætti og að lokum boðskapurinn í ræðunum greindur út frá 

þessum þáttum. 

Mikið hefur verið skrifað um forsetaembættið og allnokkuð um samskipti 

forsetana við ríkisstjórnir og einstaka stjórnmálamenn. Einnig hafa fræðimenn 

rannsakað pólitísk afskipti að einhverju marki.  Hafa þeir Guðni Th. Jóhannesson og 

Svanur Kristjánsson verið framarlega í flokki í þeim efnum.  Guðni skrifaði meðal 

annars ævisögu Kristjáns Eldjárns Völundarhús valdsins, stjórnarmyndanir, stjórnarslit 

og staða forseta Íslands í embættistíð Kristjáns Eldjárns, 1968-1980, þar sem samskipti 

hans við sitjandi ríkisstjórnir eru tíundaðar ásamt fleiru en hann hefur einnig verið ötull 

við greinarskrif um embættið.
1
  Svanur Kristjánsson skrifaði meðal annars greinina 

„Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, sem snýr að þátttöku forsetanna í utanríkisstefnu 

landsins eins og nafnið gefur til kynna.
2
  Einnig skrifaði hann ritgerðina „Frá nýsköpun 

lýðræðis til óhefts flokkavalds: fjórir forsetar Íslands 1944-1996“ sem birtist í Skírni 

árið 2012.
3
   

Í ritgerðinni verður ekki tekið fyrir pólitískt hlutverk forsetana í stjórnskipuninni 

eða afskipti þeirra af stjórnmálum líðandi stundar.  Áherslan verður lögð á þann 

boðskap sem þeir vildu koma til skila til þjóðarinnar.  Varðandi greiningu boðskapsins 

                                                 

1 Guðni Th. Jóhannesson, Völundarhús valdsins. 
2 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“. 
3 Svanur Kristjánsson, „Frá nýsköpun lýðræðis til óhefts flokkavalds“. 
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er um að ræða frumrannsókn, boðskapur forseta Íslands hefur ekki verið greindur á 

þennan hátt áður.  Teknir hafa verið fyrir pólitísk afskipti, rætt um ákveðna þætti í 

tengslum við einstaka forseta en boðskapur nýársávarpa og innsetningaræðna hafa ekki 

verið skoðuð í þessu ljósi. 

Markmiðið er að gera grein fyrir boðskap hvers forseta fyrir sig og sýna fram á 

hlutverk þeirra út frá boðskapnum.  Algengt er að talað sé um sameiningartákn, 

uppeldishlutverk, samvisku þjóðarinnar og fleira mætti nefna.  Hversu alvarlega tóku 

forsetarnir hlutverk sín ef marka má nýársávörpin og hvar voru áherslurnar eru þær 

spurningar sem boðskapur þeirra ætti að færa.  Í tengslum við baksviðskafla þeirra má 

sjá hversu mikla áherslu þau lögðu á að tala inn í það sem efst var á baugi hjá þjóðinni, 

þá í veraldlegum eða andlegum málum.  Örlítið verður gerð grein fyrir ríkjandi 

hugmyndum á Íslandi í tengslum við baksvið einstakra forseta, í viðleitni til þess að sjá 

hvort þær móta boðskapinn og orðræðu viðkomandi forseta. 

 Athugunin er bundin við innsetningaræður og nýársávörp forsetanna bæði vegna 

þess að þær eru hafa að geyma mikilvægustu skilaboð þeirra til þjóðarinnar og í þeim 

endurspeglast tíðarandann vel og það sem efst var á baugi í málefnum Íslands.  Ávörpin 

eru tækifæri forsetanna til þess að koma sínum hugðarefnum til fólksins í landinu.  

Flestir landsmenn sem komnir eru til vits og ára hlýða á ávörpin.   
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1. Forsetaembættið   

1.1. Hlutverk forsetans 

Staða forsetans í stjórnskipun lýðveldisins setur formlegum afskiptum hans 

af framkvæmd utanríkisstefnu ákveðinn ramma.  Forsetinn er ábyrgðarlaus á 

stjórnarathöfnum og fer ekki með daglega stjórnsýslu í neinum málaflokki.  

Hins vegar er forsetinn þjóðkjörinn umboðsmaður  þjóðarinnar, valinn til að 

veita lýðveldinu forystu og þingstjórninni aðhald.  Samkvæmt 

stjórnarskránni er forsetinn þjóðarleiðtogi sem ber að veita forystu þegar 

þjóðarheill er í húfi.4 

Þetta er lýsing Svans Kristjánssonar  á formlegu hlutverki forseta Íslands.
5
   

Forsetinn gegnir ákveðnu samfélagslegu hlutverki. Skoðanir á embættinu eru 

skiptar.  Hann er sameiningatákn, er andlit Íslands á erlendum vettvangi, stendur vörð 

um lýðræðið, gegnir uppeldishlutverki, minnir á menningararfinn, hvetur til góðra 

verka, veitir afreksfólki viðurkenningar og svo mætti áfram telja.  Þegar hörmungar eins 

og snjóflóð eða eldgos hrella þjóðina, hefur forsetinn það hlutverk að hitta fólk sem 

misst hefur heimili eða ættingja sína. Á þessum stundum reynir hann að veita styrk, 

bæði þeim sem standa í eldlínunni og hinum sem heima sitja og fylgjast með  

fjölmiðlum.  Forsetinn er því á vissan hátt  sálusorgari sem sýnir umhyggju og veitir 

huggun á erfiðum tímum.  Uppeldis- og siðferðilegt hlutverk forseta birtist oft á tímum 

góðæris, þá varar forsetinn þjóðina við eyðslusemi og  minnir á tíma þar sem skórinn 

kreppir.  Þegar fregnir af skaðlegum afleiðingum eiturlyfja og hraðaksturs eru ofarlega á 

baugi, reynir hann höfða til skynsemi fólks.  Menningarlegt hlutverk forseta birtist til 

dæmis í tengslum við opinberar heimsóknir þjóðhöfðingja til landsins.  Þá er 

menningararfurinn og sagan stolt Íslendinga. Forsetinn veitir einnig viðurkenningar til 

listafólks, sem ætti að hvetja til frekari verka, leggur áherslu á varðveislu tungumálsins 

og minnir á æðri máttarvöld. 

 

1.2. Stíll og önnur einkenni nýársávarpa 

Hver forseti setur sitt mark á nýársávörp en sjá má þætti sem þeim eru öllum 

sameiginlegir.  Góð tök á íslenskri tungu einkennir öll ávörpin en einnig hátíðlegur 

                                                 

4 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, bls. 149.  
5 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, bls. 149. 
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blær.  Algengt er að ræðurnar hefjist á þökkum til landsmanna.  Sagt er frá áföllum og 

sigrum, tíðarfari og uppskeru.  Þar sem nýársávörpin eru hátíðarræður eru árnaðaróskir 

gjarnan sendar til landsmanna í lok þeirra.  Talað er inn í vandamál sem þjóðin á við að 

etja eins og ofneyslu af ýmsu tagi, eyðslusemi, leti, átök við aðrar þjóðir og 

hegðunarvanda svo fátt eitt sé nefnt.  Einnig er minnst á sigra, áfanga sem þjóðin náði 

og viðurkenningar landsmanna á erlendum vettvangi eða innanlands sem dæmi.  

Uppeldis- og siðferðislegir þættir koma inn í ávörpin sem og trúarlegar áherslur.  

Eitthvað er um stjórnarfar og pólitík. Menningalegar áherslur er einkennandi fyrri 

ræðurnar.  Gjarnan er minnst á söguna og sigra forfeðranna, sjálfstæðisbaráttuna og eru 

þjóðernisleg viðhorf og framfarahyggja tengd því. Þættir sem stuðla ættu að sameiningu 

eru áberandi í ávörpunum eins og tungumálið, sagan og lýðveldið.  Náttúran og lýsing á 

henni kemur gjarnan fyrir.  Forsetarnir tjá sig um ferðalög og samskipti við þjóðina í 

ræðum sínum og gerir það fólki mögulega auðveldara með að tengja sig við orð þeirra.  

Bæði vegna lýsinga á stöðum sem fólk þekkir og gera samskipti hans við alþýðufólk, 

forsetann mannlegri.  Forsetarnir vitna oft á tíðum í skrif annarra í ávörpunum, máli 

sínu til stuðnings einnig til að gefa ræðunum meira líf.  Áföll sem þjóðin stendur 

frammi fyrir lita einhver ávörp og samúðarorð í kjölfarið.  Stundum er minnst á að 

ræðurnar sæki misjafnlega að, hvað tilfinningalegt ástand fólks varðar og stöðu í lífinu.  

Gæti þetta verið gert til að gera landsmönnum grein fyrir að allir mega taka ræðurnar til 

sín. Hvort sem um er að ræða þá sem hafa misstigið sig eður ei, unga sem aldna og í 

gleði eða sorg.  Forsetinn er forseti allra landsmanna.   
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2. Sveinn Björnsson 1944 -1952 

Sveinn Björnsson var kallaður heim af ráðamönnum á Íslandi til að vera í forsvari 

þjóðarinnar á ófriðartímum.  Þeir hafa líklega séð í honum mann með reynslu á 

erlendum vettvangi, skynjað að þjóðin yrði á einhvern hátt öruggari undir hans 

leiðsögn.
6
  Stuðningsmenn Sveins vildu að hann tæki afstöðu til utanríkismála en 

andstæðingar hans voru á öndverðum meiði og fannst að forsetinn ætti að tala fyrir 

utanríkisstefnu  Alþingis.
7
  Sveinn taldi hlutleysi í utanríkismálum ekki veita landinu 

öryggi og æskilegt að vera í samstarfi við Bandaríkin í þeim efnum.
8
  Ríkisstjórastarfið 

gerir Svein nokkuð sérstæðan í samanburði við síðari forseta Íslands.  Annað sem gerir 

það að verkum að hann sker sig úr hópnum, er að hann var fyrsti forsetinn og lagði 

grunninn að embættinu.  Hann mótaði uppsetningu nýársávarpanna en hinir forsetarnir 

þróuðu það enn frekar.
9
 Sveinn sat í forsetastóli til dauðadags, en hann lést aðfaranótt 

25. janúar árið 1952.
10

  Hann var kjörinn af Alþingi í embættið árið 1944. Hann var 

sjálfkjörinn árið 1945, sökum þess að hann var eini frambjóðandinn og aftur árið 1949.  

 

2.1.  Ævi og umhverfi forseta 

Sveinn Björnsson fæddist í Kaupmannahöfn 27. febrúar árið 1881. Hann bjó þar með 

foreldrum sínum,  Birni Jónssyni ritstjóra og Elísabetu Sveinsdóttur og systkinum, 

fyrstu tvö æviárin. Fluttist þá til Reykjavíkur, þar sem hann varði sínum uppvaxtarárum.  

Foreldrar hans voru dugleg til starfa.  Sveinn tók snemma þátt í störfum með foreldrum 

sínum.  Hann ólst upp við einfaldleika hvað húsakost og mat varðar og nægjusemi.  

Hann naut ástar og umhyggju á heimilinu og ólst upp við reglusemi.
11

 

Sveinn gekk í Latínuskólann frá árinu 1894.   Lauk stúdentsprófi árið 1900 og 

hélt síðan til Kaupmannahafnar og lagði stund á laganám.  Þar kynntist hann danskri 

konu sem varð eiginkona hans,  Georgíu Björnsson.
12

  Sveinn og Georgía eignuðust tvo 

syni, Björn og Henrik. Björn starfaði með Nasistum í síðari heimstyrjöldinni og átti að 

svara til saka eftir að stríðinu lauk árið 1945.  Sveinn hafði skömm á framferði Björns 

                                                 

6 Ólafur Ragnarsson ræðir við Gunnar Thoroddsen, bls. 34-35. 
7 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, bls. 149. 
8 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, bls. 151. 
9  Vef. „Sveinn Björnsson, 1944-1952.“   
10 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar íslenska lýðveldisins, bls. 77. 
11 Sveinn Björnsson,  Endurminningar Sveins Björnssonar, bls. 9-11. 
12 Sveinn Björnsson,  Endurminningar Sveins Björnssonar, bls. 23-31. 
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en notaði sambönd sín til að fá hann lausan úr haldi eftir stríð, svo aldrei kom til þess að 

Björn svaraði fyrir brot sín.  Henrik starfaði sem sendiherra og átti farsælan feril.
13

   

Sveinn útskrifaðist úr laganáminu árið 1907 og hélt til Íslands í júlí sama ár. Er 

Sveinn og unnusta hans komu til Reykjavíkur sótti hann um starfsleyfi og var titlaður 

yfirréttarmálaflutningsmaður og starfaði sjálfstætt í upphafi.
14

  Árin 1914-1918 var 

Sveinn byrjaður að blanda sér inn í stjórnmál og tilheyrði Sjálfstæðisflokknum eldri.  

Hann hafði ekki síður áhuga á málefnum Reykjavíkur en landsmálum og var kosinn í 

bæjarstjórn árið 1912 sem fulltrúi sjálfstæðismanna
15

. Hann var kosinn á Alþingi árið 

1914 og var skipaður í nefnd sem stofnuð var sökum þess að ráðherra Íslands var 

staddur í Danmörku.
16

  Sveinn var ásamt fleirum, stofnandi Sjóvá og gegndi 

formennsku þar og var einn af tveimur fyrstu hæstaréttalögmönnum á Íslandi.  Hann var 

einn af stofnendum Frímúrarareglunnar á Íslandi árið 1919 og sagði regluna hafi veitt 

sér andlegan fjársjóð.
17

 Í bókinni Ólafur Ragnarsson ræðir við Gunnars Thoroddsen var 

Gunnar Thoroddsen, ráðerra og fyrrum forseta frambjóðandi, beðinn um að lýsa Sveini.  

Hann sagði frá helstu afrekum hans, stofnun Eimskipafélags Íslands og formennsku þar, 

stofnun Brunabótafélags Íslands og Rauða Krossins og athafnarsemi.  Hann lýsti honum 

sem lífsreyndum manni með þekkingu á mörgum sviðum.  Hann talaði um það traust 

sem hann átti hjá þjóðinni sem hann öðlaðist með störfum sínum sem sendiherra Íslands 

í Danmörku.  Sökum þess var honum falin ýmiss ábyrgðaverkefni í nafni Íslands.  Hann 

leiddi samninga- og viðskiptanefndir fyrir hönd þjóðarinnar á erlendum vettvangi. Í 

upphafi heimstyrjaldarinnar síðari, var óskað eftir Sveini til að fara með utanríkismál 

Íslands og svaraði hann kallinu og kom heim.  Í kjölfarið var hann talinn besti kosturinn 

til að gegna ríkisstjórastarfi árið 1941.
18

 Fram kemur í ævisögu Ólafs Thors eftir 

Matthías Johannessen, að mögulega hefðu sjálfstæðismenn ekki stutt Svein í 

ríkisstjóraembættið ef þeir hefðu haft vitneskju um hversu varfærnislega hann vildi stíga 

til jarðar við endanleg slit á sambandi Íslands og Danmerkur.  Ólafur Thors var 

hraðskilnaðarsinni en Sveinn hefði talist til lögskilnaðarsinna.
19

 Ólafur hafði horn í síðu 

Sveins vegna skipunar utanþingsstjórnar árið 1942, en fyrsta ríkisstjórn Ólafs hafði 

                                                 

13 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar íslenska lýðveldisins, bls. 46,49 og 71. 
14 Sveinn Björnsson, Endurminningar Sveins Björnssonar, Reykjavík, bls. 51-61. 
15 Sveinn Björnsson,  Endurminningar Sveins Björnssonar, bls. 65-66. 
16 Sveinn Björnsson,  Endurminningar Sveins Björnssonar, bls. 87-89. 
17 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson, Forsetar Íslenska lýðveldisins, bls. 30. 
18 Ólafur Ragnarsson ræðir við Gunnar Thoroddsen, bls. 34-35. 
19 Hraðskilnaðarsinnum fannst óþarfi að semja um aðskilnað við Dani, þessa ákvörðun gætu Íslendingar 

tekið sjálfir en lögskilnaðarsinnar vildu bíða til stríðsloka með aðskilnað við Dani, vildu semja við þá. 
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verið við völd þegar hún var skipuð. Ólafi þótti utanþingsstjórnin framkvæmdalítil í 

tengslum við lýðveldisstofnunina.  Hann taldi Svein hafa gert samning við Danakonung 

um að slíta ekki sambandinu á milli landanna á meðan á ófriðnum stæði. Ekki var fótur 

fyrir þessum hugmyndum Ólafs.  Sveinn vildi stíga varlega til jarðar, hann óttaðist að ef 

farið væri að óskum hraðskilnaðarsinna, gæti málið endað fyrir alþjóðadómstóli og  leitt 

til þess að niðurstöðurnar yrðu Íslandi ekki í hag. Orðspor Íslands gæti beðið hnekki; 

þjóðin héldi ekki samninga sína. Slíkt gæti talist til ofbeldis eins og ástatt var.  Riftun 

gæti því skaðað málstað Íslands og sjálfstæði þess yrði jafnvel ekki samþykkt af 

stórveldunum.  Hann óttaðist einnig hefnd af hálfu Þjóðverja.
20

 

Sveinn var á þeirri skoðun að sambandsmálið hefði verið leitt til lykta með 

sambandslagasamningnum.
21,22  

Þetta málefni gerði það að verkum að ekki voru allir á 

eitt sáttir með Svein sem fyrsta forseta Lýðveldisins Íslands.  Það hafði þó ekkert með 

persónu Sveins að gera, heldur ágreininginn sem skapaðist í undanfara 

lýðveldisstofnunarinnar með hann sem æðsta embættismann þjóðarinnar.
23

  Annað sem 

olli því að Sveinn var umdeildur kostur í forsetaembættið var hið svokallaða 

ríkisstjórabréf í upphafi árs 1944.
24

  Sumir þingmenn létu málið ekki hafa áhrif á 

stuðning sinn við Svein.  Atkvæðagreiðsla á Alþingi fór þannig að Sveinn hlaut atkvæði 

þrjátíu þingmanna af fimmtíu sem viðstaddir voru forsetakjörið.  Sveinn Björnsson var 

réttkjörinn fyrsti forseti íslenska lýðveldisins.
25

 

 

 

2.2. Baksvið og áhrif 

Í upphafi var opinber umræða mjög mörkuð af heimsmálunum, fregnum af gangi 

heimsstyrjaldarinnar og stöðu mála í heiminum.
26

  Á vordögum árið 1945 lauk ófriðnum 

eftir sex ár við mikinn fögnuð víða um heim.  Fátækt ríkti og erfitt var að reisa skútuna 

                                                 

20 Matthías Johannessen,  Ólafur Thors, bls. 364-366. 
21 Sambandslagasamningurinn voru dönsk-íslensk lög frá 1. des. 1918, þar sem fullveldi Íslands var 

viðurkennt af Dönum.  Ísland varð þar með sjálfstætt ríki en í konungsambandi við Danmörku, en Danir 

fóru til dæmis með utanríkismál landsins.  Samningurinn var uppsegjanlegur eftir 25 ár. 
22 Matthías Johannessen,  Ólafur Thors,  bls. 364. 
23 Matthías Johannessen, Ólafur Thors, bls. 370. 
24  Í Ríkisstjórabréfið árið 1944 stakk Sveinn upp á því að kalla ætti saman þjóðfund til að leiða 

skilnaðarmálið við Danmörku til lykta.  Þetta þótti mörgum þingmönnum afleitt og töldu það tefja málið, 

Alþingi ætti að samþykkja lýðveldisstofnunina.  Sveinn taldi aftur á móti þetta mynda samstöðu með 

þjóðinni.   
25 Ólafur Ragnarsson ræðir við Gunnar Thoroddsen, bls. 39-42. 
26 „Helztu viðburðir erlendis 1944“,  Alþýðublaðið 3. janúar 1945, bls. 6-7. 
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við.
27

  Vaxandi hatur á kommúnisma og átök í tengslum við kalda stríðið voru ofarlega 

á baugi eftir stríðslok,  ásamt viðleitni þjóða við að reisa efnahag landa sinna við og búa 

um sár sín eftir stríðsátökin. Áríðandi þótti að efla hernaðarlegt öryggi, Sovétmenn 

trónuðu enn yfir Vesturlöndum en samstaða lýðræðisríkjanna fór vaxandi og allt stefndi 

í átt að styrkari vörnum.
28

  Ljóst var orðið  af framferði kommúnista, af mannréttindi og 

frelsi væri ekki í hávegum haft í þeirra röðum.     

Áhyggjur voru uppi um að auður hefði færst á hendur fárra í landinu og reyndu 

stjórnvöld að sporna við dýrtíðinni.
29

  Utanþingsstjórnin bað um lausn árið 1944, sem 

Sveinn veitti en hann óskaði eftir að ríkisstjórnin sæti þar til önnur hefði verið mynduð. 

Nýsköpunarstjórnin tók við völdum og hugðist framkvæma mikla nýsköpun í atvinnulífi 

landsmanna.
30

  Stjórnin sat árin 1944-1947 og reyndi að nýta stríðsgróðann til 

atvinnuskapandi aðgerða. Drög að landgrunnslögunum voru sett í tíð nýsköpunar-

stjórnarinnar en þau urðu að veruleika árið 1948.
31

 Grunnlínubreytingar á landhelginni 

komust síðan í framkvæmd árið 1950 og úrfærslan í fjórar mílur árið 1952.
32

  Á árinu 

1946 urðu Íslendingar fullgildir aðilar að þingi Sameinuðu þjóðanna.  Ólga var á sviði 

stjórnmála á árinu 1946 þegar Sósíalistaflokkurinn vildi slíta samstarfinu og í lok árs var 

enginn ábyrg stjórn við völd.
33

  Stjórnvöld hófu að beita höftum á landsmenn árið 1946, 

við misjafnar undirtektir.
34

  Í febrúar 1947 tók ríkisstjórnin Stefanía við völdum.
35

   

Óttinn við kalda stríðið vakti upp spurningar um hvort Ísland ætti að ganga í 

bandalag með Bandaríkjamönnum eða vera hlutlaus þjóð.  Þessar umræður voru 

upphafið á inngöngu Íslands í Atlantshafsbandalagið.
36

  Sem var samþykkt árið 1949 af 

Alþingi.
37

 Minnihlutastjórn Sjálfstæðisflokks tók við völdum eftir að mistókst að mynda 

meirihlutastjórn.
38

  Árið 1949 var þjóðinni erfitt á efnahagssviðinu, skömmtunarseðlar, 

lítil atvinna og þurfti fólk að lifa við nauman kost.
39

 

                                                 

27 „Liðna árið og framtíðin“ Morgunblaðið 30. desember 1945,  bls. 6. 
28 „Stuttort yfirlit um heimsmálinn 1951“, Morgunblaðið 30. desember 1951, bls. 2. 
29 „Ekkert samkomulag um niðurfærslu dýrtíðarinnar.  Nýja sex-manna nefndin klofin“ , Morgunblaðið 4. 

janúar 1944, bls. 7.  
30 „Helztu viðburðir á Íslandi árið 1944“  Alþýðublaðið 31. desember 1944,  bls. 2-4.  
31 Landgrunnslögin lögðu grundvöll að útfærslu landhelginnar. Þau voru sett 5. apríl 1948 í þeim tilgangi 

að vernda fiskimið landsins. 
32 Jakob F. Ásgeirsson,  „Ólafur Thors“, bls. 212-213. 
33 „Við áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1946,  bls. 8. 
34 Ólafur Thors,  „Áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1947, bls. 9-10. 
35  Vef. „Ríkisstjórnartal frá stofnun lýðveldis“   
36 Ólafur Thors,  „Áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1948,  bls. 2 og  9-11. 
37 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar íslenska lýðveldisins,  Reykjavík, 1990. Hér bls. 73. 
38 „Litast um við áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1949,  bls. 8. 
39 Ólafur Thors,  „Áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1949,  bls. 9 og 12. 
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Ríkisstjórn Steingríms Steinþórssonar tók við árið 1950 og reyndi að ná tökum á 

efnahagsástandinu.  Aflabrestur, verkföll og verðfall gerðu það að verkum að 

gengisfellingin hafði ekki náð tilætluðum árangri en gert grundvöll efnahagsins 

traustari.  Íslendingar fengu peningaaðstoð frá Bandaríkjunum eftir styrjöldina sem kom 

þjóðinni í gegnum erfiðustu tímana, einnig til að setja á laggirnar 

köfnunarefnisáburðarverksmiðju.  Þessi gjöf breytti miklu fyrir ræktun landsins, fólk gat 

farið að líta bjartari augum á framtíðina.
40

   

Á árinu 1951 voru útflutningsvörur farnar að vaxa í verðmæti og var tækjakostur 

nýsköpunarstjórnarinnar að sanna ágæti sitt.  Þrátt fyrir bág kjör var efnahagur landsins 

að færast í rétta átt og allur aðbúnaður varð betri.  Varnarliðið kom til landsins þetta ár,  

ástandið í heiminum þótti þess eðlis að ekki var annað í stöðunni en að tryggja öryggi 

þjóðarinnar.
41

  25. janúar árið 1952 lést Sveinn Björnsson vegna hjartameins, hann hafði 

síðustu þrjú árin sín barist við veikindi.
42

 

Sveinn Björnsson var stórmeistari Frímúrarareglunnar um tíma og gæti áhrif 

reglunnar á persónu hans hafa skilað sér í forsetastarfið.
43

  Bræðralag er einkennandi 

fyrir frímúrara en yfir fundum reglunnar hvílir leynd.  Opinbert markmið hennar kemur 

fram á heimasíðu reglunnar og segir þar meðal annars;  

„Markmið Reglunnar er að göfga og bæta mannlífið. Reglan vill efla 

góðvild og drengskap með öllum mönnum og auka bróðurþel þeirra á 

meðal."  Þannig leitast Reglan við að gera bræðurna að góðum 

þjóðfélagsþegnum, skilningsríkum og hjálpsömum samborgurum, réttsýnum 

og velviljuðum mönnum. Frímúrarareglan kemur fram út á við sem 

mannúðar- og mannræktarfélag. Inn á við leitast hún við að efla hjá 

bræðrunum sjálfsþekkingu, umburðarlyndi, góðvild og náungakærleika.44 

Félagsskapurinn gæti hafi þroskað hug og sál Sveins og skilað sér í störfum hans og 

boðskap, enda var hann í kjöraðstæðum til að bæta mannlífið og göfga og lýsingin á vel 

við framlag hans til þjóðarinnar.  Áhrif frá Skandinavisma má einnig sjá í hugmyndum 

                                                 

40 „Árið sem leið“, Morgunblaðið 31. desember 1950, bls. 8.  
41 „Við áramót“, Morgunblaðið 30. desember 1951, bls. 8. 
42  „Forseti Íslands Sveinn Björnsson andaðist aðfaranótt föstudags kl. 3,30. Banamein hans var 

hjartaslag“,  Morgunblaðið 26.janúar 1952, bls. 1. 
43 Vef. „Frsm. allshn. (Sólveig Pétursdóttir).“  
44 Vef. „Algengar spurningar“, Frímúrarareglan á Íslandi. 
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Sveins en áhersla þeirra hugmynda snúast um samstarf Norðurlandaþjóðanna og voru 

áhrifin algeng á fjórða og fimmta áratug nítjándu aldar.
45

 

 

2.3. Boðskapur 

Sveinn tók að sér  föðurhlutverk þjóðarinnar og urðu uppeldislegur og siðferðislegur 

boðskapur  áberandi í ávörpum hans. Hann taldi kjark í þjóðina, gerði henni grein fyrir 

verðmæti sínu og reyndi að sína fram á að hún ætti sjálfstæðisviðurkenninguna skilið.  Í 

fyrsta nýársávarp hans árið 1945 vildi Sveinn að þjóðin setti markið hátt í átt að auknu 

sjálfstæði og gætti að góðu samstarfi við Norðurlandaþjóðir.  Að unna ættjörðinni 

snérist um trú ekki síður en ást.
46

  Ófriðarlok settu svip á ávarp ársins 1946 og kom 

Sveinn inn á hversu þýðingamikið það væri að hafa kærleikann að leiðarljósi í 

uppbyggingunni eftir stríð; 

Það er ósk mín og bæn á þessum fyrsta degi ársins, að kærleikurinn megi 

móta orð okkar og athafnir í sem ríkustum mæli nú og um alla framtíð. Að 

máttur kærleikans megi styrkja okkur og leiðbeina í samfélagi 

einstaklinganna og í opinberu lífi. Þá hygg ég að við getum horft með meira 

hugrekki og með meiri von um farsæld fram í tímann.
47

 

Stjórnleysi og græðgi virðist hafa gætt í landinu eftir stríð eins og fram kom í  ávarpi 

ársins 1948.  Hann óttaðist peningastreymið inn í landið í kjölfar hersetu Breta og 

Bandaríkjamanna.  Allir gengu í vinnu. Ómenntaðir einstaklingar, sem jafnvel þóttust 

hafa menntun og menntað fjölskyldufólk vann hlið við hlið á sömu launum og þetta 

fannst Sveini ótækt, hann sagð;    

Það er erfitt að gera tillögur til úrbóta á þessu, m.a. vegna þess að sanngjarnt 

er, frá öðru sjónarmiði, að greidd séu sömu laun fyrir sömu vinnu, hvort sem 

um er að ræða karl eða konu, fjölskyldumann eða einhleypan mann. En 

þetta á ekki við nema um sé að ræða sömu vinnu, en ekki ef á annað borðið 

er t.d. „gervimaður“, letingi, slæpingur eða óreglumaður.48 

                                                 

45 Ingi Sigurðsson, Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 127. 
46 Vef. „Nýársávarp 1945“, bls. 1-4. 
47 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986 B/53.  1.  1944-1948.  Forsetaembættið:  Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaávarp  1. jan. 1946, bls. 1-3.  
48 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/53. 1.  1944-1948.  Forsetaembættið: Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaræða forseta Íslands 1. jan. 1948,  bls. 4. 
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Hann varaði þjóðina við að láta glepjast af peningastreyminu.  Hann sagði hugafar og 

anda gera þjóðir farsælar, ekki efnislega þættir.
49

 Velsæld væri í landinu en um 

millibilsástand væri að ræða á milli styrjaldar- og friðartíma.   

Sveinn benti á gleðina sem fólk upplifði er það kæmist til vinnu á ný eftir 

langvarandi veikindi. Þroskann sem hlytist af vinnu, sem ekki fengist annarstaðar frá. 

Sveinn talaði um mikilvægi heildarinnar í þessu samhengi.  Við gætum ekki „hagað 

okkur eins og samúðarsnauðir kapítalistar“
50

 þegar fátækt ríkti allt í kring.  Boðskapur 

Sveins var að allir ættu að vinna saman að viðreisn eftir stríðið.
51

  Sveinn lagði áherslu 

á bjartsýni og aukna þekkingu á öllum sviðum til að framþróun gæti átt sér stað, hversu 

lítil sem þekkingin virtist, skiptir hún máli.
52

  „Í því munu felast fjársjóðir, sem hvorki 

mölur né ryð fær grandað.“ 
53

  

Í ávarpi árið 1948 má sjá að ótti Sveins hafði ræst, þjóðin hafði látið glepjast af 

peningum. Gjaldeyrir landsins stóð ekki á styrkum fótum.  Hann sagði þjóðina í 

peningavímu, hún bæri sjálf ábyrgð á hvernig fyrir henni væri komið. Sveinn sagði 

svartsýni ekki vænlega til árangurs vinna þyrfti að umbótum.  Hann hvatti til 

vandvirkni við framleiðslu landsins, því meiri sem hún væri þeim mun betri yrðu 

lífskjörin.  Of mikið væri af undantekningum eða letingjum.
54

   

Áfengissýki var umtalsefni í áramótaávarpi 1948. Sveinn gagnrýndi drykkju og 

taldi hana þjóðinni til trafala. Of mikið frjálslyndi og mildi ríkti í garð þessara mála. 

Með því að sporna áfengisnotkun, væru landsmenn frekar styrkja þá sem veikir væru 

fyrir sopanum.  Hann taldi drykkjumenn eiga þátt í að rýra lífskjörin.
55

   

Hugleiðing um andstæður í veðráttu og lífinu birtust í ávarpi árið 1945.  Sveinn 

hvatti landsmenn til þess að láta ekki áföll og svarta daga stjórna lífinu, heldur einblína 

á birtuna.  Leggja sig fram við vinnu og neita sér um munað, svo að þjóðin gæti staðið 

jafnfætis öðrum á sviðum eins og hagnýtri þekkingu, fjármálahæfni og félagsþroska.  

Ísland gæti verið stolt við hlið annarra þjóða og framfaratrú og þekkingarleit væri 

                                                 

49 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986 B/53.  1.  1944-1948.  Forsetaembættið:  Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaávarp  1. jan. 1946, bls. 1-3.  
50ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/53. 1.  1944-1948.  Forsetaembættið: Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaræða forseta Íslands 1. jan. 1948, bls. 7. 
51 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/53. 1.  1944-1948.  Forsetaembættið: Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaræða forseta Íslands. 1. jan. 1948, bls. 1-8. 
52 Vef.„Innsetningaræða 1945“, bls. 1-5. 
53 Vef. „Innsetningaræða 1945“, bls. 4. 
54 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/53. 1.  1944-1948.  Forsetaembættið: Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaræða forseta Íslands 1. jan. 1948, bls. 1-8 
55 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/53. 1.  1944-1948.  Forsetaembættið: Ræður og blaðagreinar.  

Áramótaræða forseta Íslands 1. jan. 1948, bls. 1-8 
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áríðandi.
56

  Boðskapurinn var uppeldislegs eðlis,  hann reyndi að styrkja þjóðina ásamt 

því að leiða landsmönnum það fyrir sjónir að gleðin og sorgin væru samferðafólk og 

skiptust á að verka í lífi einstaklinga og þjóða. 

Framfarahyggja var áberandi í ávörpum Sveins eins og sjá má á nýársávarpi árið 

1950.  Hann hvatti landsmenn til að verða ekki eftirbátar annarra þjóða.  Hann vildi að 

landbúnaður skipaði stærri sess.  Hann hafði orðið þess áskynja að í þeim löndum sem 

landbúnaður væri góður, ríkti gott efnahagslegt jafnvægi. Þrátt fyrir erfiða veðráttu ættu 

landsmenn að geta öðlast meiri þekkingu á gróðurmoldinni og að nýta sér vísindin sér 

til stuðnings.  Það tæki tíma að byggja upp arðvænlegan landbúnað en það myndi skila 

sér.  Sveinn benti á nauðsyn þess að fylgjast með hvað væri að gerast í öðrum löndum á 

þessu sviði.  Hann sagði þann heppinn sem fengi að vinna svo náið með náttúrunni og 

sköpun æðri máttar.  Sveinn vildi sjá tilraunabú og nýtingu vísinda hérlendis, margt 

væri hægt að læra af erlendum tímaritum í þessum efnum. Nauðsynlegt væri að gera 

landbúnað þjóðlegan þar sem um mismunandi hnattstöðu væri að ræða og því ólík 

skilyrði fyrir ræktun.  Sveinn hvatti Íslendinga til að til að taka Breta til fyrirmyndar, 

þeim hefði gengið vel á þessu sviði.  Þjóðin ætti að kynnast sveitastörfum og sagði 

hann unglinga ekki þar undanskilda.
57

  

Framfarir á sviði tækni og vísinda voru viðfangsefni í áramótaávarpi árið 1951. 

Sveinn líkti þeim við öldugang sem dreifði úr sér líkt og steinvölu væri kastað í vatn. 

Hann lagði áherslu á þekkingu og nýtingu hennar á sviði sjávarútvegs.  Vannýting 

þessara þátta væri sjávarútveginum til trafala.  Ekki væri spurning um slæm mið eða 

skort á góðum skipum, heldur vankunnáttu og skort á vönduðum vinnubrögðum.
58

 

Frelsið var Sveini hugleikið í nýársávarpi árið 1951. Þjóðin hefði náð 

stjórnarfarslegum yfirráðum yfir málefnum sínum en nú þyrfti hún að vinna að frelsinu. 

Sveinn taldi það dýrmætara en önnur yfirráð.  Hann nefndi fjórar þekktar tegundir 

frelsis; málfrelsi, trúfrelsi, frelsi frá skorti og frelsi frá ótta en við þetta vildi Sveinn 

bæta þremur tegundum frelsis:  „frelsi til þess að njóta frelsisins í samfélagi borgaranna 

... skoðana frelsi ... andlegt frelsi.“
59

 Varðandi frelsi til að njóta frelsis talaði hann um 

samvinnu, að fólk legði eitthvað á sig fyrir hvort annað svo allir gætu notið frelsis í 

einhverum mæli.  Varðandi skoðanafrelsið átti hann við að þjóðin ætti rétt á  skoðunum 

                                                 

56 Vef. „Nýársávarp 1945“, bls.1-4. 
57 Vef. „Nýársávarp 1950“, bls. 1-4. 
58 Vef. „Nýársávarp 1951“, bls. 1-5.  
59 Vef. „Nýársávarp 1951“,  bls. 5 .  
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sínum án íhlutunar stjórnvalda og með andlegu frelsi var merkingin frelsi undan 

fjármunum. Fólk vildi selja starfskrafta sína, vörur og afurðir vinnu sinnar fyrir sem 

mestan pening. Gleðin sem fælist í starfinu og þjónustunni hyrfi í skugga 

gróðavonarinnar.  Þær andlegu gjafir sem forfeðurnir skildu eftir sig yrðu útundan.  

Sveinn dró  sérstaklega fram  kærleikann sem dyggð og hluta af andlegu frelsi.
60

  

Boðskapurinn var litaður af heimsmálunum enda allt undirlagt af ófrelsi og ofbeldi í 

heiminum.  Hann vildi leiða þjóðinni mikilvægi lýðræðisins fyrir sjónir í andstöðu við 

kommúnismann.   

Sveinn beindi orðum sínum að skorti á samstöðu í tengslum við að draga úr 

verðbólgu og að koma á nýrri stjórnarskrá fyrir landið.  Þjóðin horfði og mikið á 

einstaklinginn, ekki heildina.  Hún hefði ekki orðið fyrir eins miklum missi og margar 

aðrar þjóðir á styrjaldarárunum. Sveinn var því ósammála að sumir teldu að Íslendingar 

þyrftu ekki að leggja eins mikið á sig og aðrar þjóðir. Hagur annarra þjóða hefði áhrif á 

Íslendinga og öfugt, nýir tímar hefðu gert lönd nátengdari.  Fjárhagsleg endurreisn væri 

ekki aðal málið, aðrir þættir væru verðmætari og nefndi hann tvennt í þeim efnum: 

1. Að skapa skilyrði til þess að varðveita frelsi þjóðanna fyrir ásókn utan að 

og varðveita þau verðmæti sem þegar eru fyrir hendi. Í því skyni hugsa 

þjóðirnar mikið um margskonar vígbúnað og annað öryggi hernaðarlegs 

eðlis. ... og ... 

2. Að reyna að vinna einnig að því, sem gefur lífinu verðmæti þótt ekki 

verði beinlínis mælt á peningamælikvarða. Og að vinna að breyttum 

hugsunarhætti í þessu efni.61 

Hann horfði á þjóðina sem einingu eða fjölskyldu þar sem allir bæru ábyrgð.   

Sveinn benti á mikilvægi mannúðarstarfsemi Sameinuðu þjóðanna í  nýársávarpi 

árið 1949.  Hugafarsbreyting væri æskileg í tengslum við verðmæti lífsins.  Hvernig 

brygðust einstaklingar við ef tekjur lækkuðu. Skoða þyrfti hvað ónauðsynlegt væri að 

eiga til að minnka útgjöld, hið sama gilti um þjóðir.  Sveinn sagði hugarfarið gefa fólki 

góða líðan eða slæma, svo mikilvægt væri að hlúa því.  Hann velti fyrir sér hvort fólki 

liði í raun betur í samtímanum en fimmtíu árum áður. Kannski væri munur á högum 

þeirra fátækustu, þar sem hollustuhættir væru betri en áður. Hann dró upp mynd af 

fullkomnun sköpunarinnar, náttúrunni, himingeiminum, manneskjunni og dýrunum  og 

                                                 

60 Vef. „Nýársávarp 1951“  bls. 1-5. 
61 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/37. 2.  1944-1950 . Sveinn Björnsson: Ræður: Áramótaávarp 

forseta Íslands 1. jan. 1949,  bls. 3-4. 
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reglunni sem fælist í því sem ekki væri gert af mannanna völdum.  Kærleikurinn sem 

byggi í hverri manneskju væru þeir eiginleikar sem landsmenn ættu að rækta.
62

   

Í nýársávarpi 1952 sagði Sveinn frá komu sinni á fæðingastað Jóns Sigurðssonar, 

Hrafnseyri. Sniðugt væri að reisa hetjum fortíðarinnar minnisvarða til hvatningar og 

uppörvunar. Ekki væri hægt að dvelja aðeins við fortíðarafrek og benti á mikilvægi 

þess að horfa fram á við.   

Sveinn leiddi hugann að menntun og uppeldi unga fólksins og umræður um ólifnað 

ungs fólks.  Hann taldi hana að einhverju leyti réttmæta, að standa þyrfti vörð um æsku 

landsins. Þjóðin ætti að tileinka sér kjarna þess sem kristnin boðaði; 

Vér þurfum að tileinka oss meiri sanngirni, meira umburðarlyndi, meiri 

góðvild, meiri mildi. Vér þurfum að læra að bera meiri virðingu fyrir 

skoðunum hver annars þótt oss greini á, en ætla okkur ekki að dæma eða 

ráða einir.  Það er trúa mín, að þau vandamál séu fá, sem eigi er unnt að 

leysa með góðvild og gætni.63 

Þeir eldri ættu að reyna að sýna gott fordæmi og umburðalyndi sökum þess að æskan og 

framtíðin væru samofnar breytur sem ekki unnt væri að skilja í sundur.
64

  Hann benti á 

kjarna þess sem kristnin boðar, siðferðislegan hluta kristninnar.  Kærleik, umburðalyndi 

og boðorðin tíu.  Þetta flokkast  frekar undir siðferðis- og uppeldislega þætti i boðskapi 

Sveins, síður trúarlegan.   

Sveinn mætti þjóðinni í upphafi sem barni sem hvetja þurfti áfram, hann hafði trú á 

eiginleikum þess en hans hlutverk var að leiða barninu þá fyrir sjónir. Menningarlegur 

boðskapur og framfarahyggja voru þar áberandi.  Eftir heimstyrjöldina var barnið orðið 

að unglingi, Sveinn setti sig í hlutverk forvarnaraðilans, leyfði unglingnum að misstíga 

sig og skilja alvöru lífsins.  Siðferðislegar áherslur voru ríkjandi á þeim tíma en þeirra 

gætir víðar.  Þegar kalda stríðið lét finna fyrir sér að alvöru um allan heim, var 

unglingurinn orðinn að einstaklingi, sem hafði dýpri skilning á lífinu.  Sveinn talaði við 

einstaklinginn í formi heimspekilegra vangaveltna um lífið og tilveruna og ræddi  

stjórnskipun og stjórnmál við hann en einnig kærleika og umburðarlyndi. Sveinn 

breyttist í embættinu úr föður barns sem þurfti tiltal á stundum í leiðbeinandi félaga.  

Hann talaði til þjóðarinnar sjálfsagt líkt og honum þótti hún stödd í þroskaferlinu.   

                                                 

62 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1986.  B/37. 2.  1944-1950 . Sveinn Björnsson: Ræður: Áramótaávarp 

forseta Íslands 1. jan. 1949,  bls. 1-9. 
63 Vef.“Nýársávarp 1952“ , bls. 2. 
64 Vef. „Nýársávarp 1952“, bls.  1-2.  
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3. Ásgeir Ásgeirsson 1952-1968 

Ásgeir var hlynntur samstarfi við Bandaríkin og inngöngu í NATO.
65

 Hann var fyrsti 

þjóðkjörni forseti íslenska lýðveldisins, kjörinn í embættið 29. júní árið 1952, 

endurkjörinn án atkvæðagreiðslu á fjögurra ára fresti frá og með árinu 1956 til ársins 

1968, þegar hann lét af embætti.  Ásgeir var vel að  sér í málefnum landsins, enda hafði 

hann starfað lengi á vettvangi stjórnmálanna.
66

 Ásgeir og eiginkona hans ferðuðust 

talsvert um landið og má sjá á nýársávörpum hans lýsingar á ferðum þeirra um landið 

og upplifun á landi og þjóð.  Af ræðum hans að dæma, þótti honum mikilvægt að hitta 

landsmenn og upplifa þá í sínu umhverfi, við leik og störf, sem hann gerði talsvert af 

ásamt eiginkonu sinni.  Einnig ferðuðust Ásgeir og frú erlendis á vegum embættisins og 

tóku á móti þjóðhöfðingjum annarra landa.
67

   

 

3.1.  Ævi og umhverfi forseta 

Ásgeir fæddist 13. maí árið 1894 í Kóranesi í Álftaneshreppi á Mýrum og bjó þar fyrstu 

tvö æviárin en fluttist þá fjölskylda hans í Straumfjörð við samnefndan fjörð.  Foreldrar 

hans voru Ásgeir Eyþórsson verslunarmaður og Jensína Björg Matthíasdóttir.  Ásgeir 

átti sex bræður og tvær systur.
68

  Þegar Ásgeir var átta ára fluttist hann með fjölskyldu 

sinni til Reykjavíkur.  Fjölskyldan var fátæk og verslunarrekstur föður hans gekk illa, 

börnin hjálpuðu til við að afla tekna með því að fara í fiskvinnu á vorin og sveit á 

sumrin.
69

 

 Ásgeir gekk í barnaskóla í Reykjavík og þreytti inntökupróf í menntaskóla árið 

1906.  Hann útskrifaðist árið 1912 með stúdentspróf. Ásgeir hreifst af hinni nýju 

guðfræði og frjálslyndi, víðsýni og heimspekilegum vangaveltum því tengdu.  Hann 

settist á skólabekk á ný í Háskóla Íslands, nam guðfræði og lauk þaðan prófi þegar hann 

var tuttugu og eins árs.  Ásgeir starfaði sem ritari Þórhalls Bjarnasonar biskups, 

tilvonandi tengdaföður síns, á árunum 1915-1916.  Þórhalli þótti Ásgeir of ungur til að 

standa undir þeirri ábyrgð sem preststarfinu fylgdi, sökum þess hlaut hann ekki vígslu 

sem prestur eftir námið.
70

  Ásgeir starfaði sem bankaritari um tíma, sinnti 

                                                 

65 Svanur Kristjánsson, „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“,  bls. 154-156. 
66 Vef. „Ásgeir Ásgeirsson, 1952-1968.“   
67 Nýársávörp frá árunum 1953-1968 . 
68 Gylfi Gröndal,   Ásgeir Ásgeirsson. Ævisaga, bls. 9-29. 
69 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar íslenska lýðveldisins,  bls.81-84. 
70 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar Íslenska lýðveldisins,  bls.85-88. 
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kennslustörfum við Kennaraskólann á árunum 1918-1926.  Árið 1924 stofnaði hann  til 

útgáfu ritsins Menntamál.  Útgáfan hafði legið niðri sökum fjárskorts en hann 

endurvakti hana og kostaði. Ásgeir sat á þingi frá árinu 1923, starfaði sem 

fræðslumálastjóri, settist síðan í ráðherrastól, fyrst sem fjármálaráðherra og síðan sem 

forsætisráðherra frá 1932-1934.  Hann tók við stöðu bankastjóra Útvegsbankans árið 

1938 og sinnti því starfi þar til hann tók við embætti forseta Íslands.
71

  Snorri Sigfússon 

lýsir Ásgeiri í grein sinni í tímaritinu Menntamál árið 1954 á þennan hátt; 

mannúð, sanngirni og drengileg viðhorf hafi jafnan verið aðalsmark Ásgeirs 

Ásgeirssonar sem embættismanns og löggjafa. Hann er fyrst og fremst 

maður lýðræðisins í góðri merkingu, mannrænn (human), glöggskyggn og 

réttsýnn og annt um, að allir fái notið sín sem bezt, hvar í flokki eða 

fylkingu sem þeir standa. Hann hefur því aldrei unað þröngum 

flokkasjónarmiðum, og í raun réttri verið alltaf yfir þau hafinn.72 

Snorri minnist á áhrif Ungmennafélagshreyfingarinnar á persónu Ásgeirs og sagði hann 

gjarnan hafa hampað þeirri hreyfingu fyrir áhrif á samtíð sína.
73

 Ásgeir var kvæntur 

Dóru Þórhallsdóttur.  Hann lést  15. september árið 1972 
74 

 

3.2. Baksvið og áhrif 

Enn einkenndi kaldastríðið heimsmálin í forsetatíð Ásgeirs. Ríkti þó meiri friður árið 

1955 en ekki þótti ástæða til að fagna ófriðarlokum.  Í heiminum voru ríkjandi tvenns 

konar hugsanakerfi eins og fram kom í ársyfirliti Morgunblaðsins; „Heimurinn skiptist 

nú i tvo hluta, tveggja þjóðfélagskerfa. Hinn frjálsi heimur lýðræðisins og 

ríkisrekstrarheimur kommúnismans.“
75

   

 Á stjórnmálasviðinu bar hæst árið 1952 deilumál Íslendinga og Breta.  

Íslendingar settu veiðibann á breska togara á Íslandsmiðum og í kjölfarið var sett 

löndunarbann á íslenska togara í breskum höfnum.
76

  Ríkisstjórnin saman stóð af 

Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki og sat frá 1950 til 1953.
77

   Árin 1953 til 1957 

                                                 

71 Snorri Sigfússon,  „Herra Ásgeir Ásgeirson forseti sextugur.“, bls. 38-40. 
72 Snorri Sigfússon, „Herra Ásgeir Ásgeirson forseti sextugur.“, bls. 41. 
73 Snorri Sigfússon,  „Herra Ásgeir Ásgeirson forseti sextugur.“, bls. 41. 
74 Vef. „Ásgeir Ásgeirsson, 1952-1968.“  
75 „Árið er liðið“,  Morgunblaðið 31. desember 1955, bls.8. 
76 „Um áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1952,  bls. 8. 
77 Vef. „Ríkisstjórnartal frá stofnun lýðveldis“. 
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voru hagstæð þjóðinni og  frelsi var aukið í viðskiptum og framkvæmdum.
78

  

Atvinnumál fóru batnandi upphafi forsetatíðar Ásgeirs, iðnaður var í vexti, 

Áburðarverksmiðjunni komið á fót en verkföll tíð.
79

 Ástæðurnar fyrir aukinni atvinnu á 

árunum 1953-55, átti rætur að rekja til Marshallaðstoðarinnar og framkvæmda á vegum 

hersins hérlendis.
80

  Stjórnvöld beittu sér fyrir því að sem flestir gætu eignast þak yfir 

höfuðið með lánveitingu og stuðluðu að vexti sjávarútvegs og landbúnaðar.
81

 

Sjálfstæðismenn voru sigurvegarar kosninganna árið 1953 og tóku við stjórn.
82

  

Verðbólga óx árið 1957 og voru skattar og tollar lagðir á þjóðina í auknum mæli og 

gjaldeyrisvandkvæði ollu erfiðleikum.
83

   

Þann 10. desember árið 1955 var Íslendingi veitt Nóbelsverðlaun.  Halldór 

Kiljan Laxnes hlaut þau fyrir skrif sín og hélt ræðu í kjölfarið.
84

 Hann sagði meðal 

annars mikilvægt að skáld gleymdu ekki uppruna sínum.  Hann sagðist lánsamur fyrir 

að hafa alist upp í landi þar sem andi skáldskapar hefði ríkt í gegnum tíðina.
85

   

Vinstristjórn tók við völdum árið 1956 og sat fram í desember 1958.
86

 Fyrri 

ríkisstjórn hefði átt eitt ár eftir af kjörtímabilinu en Framsóknarflokkur rauf samstarfið 

vegna ágreinings varðandi varnir landsins.
87

 Vinstri stjórnin kom því í gagnið að gefin 

var út reglugerð varðandi útfærslu landhelginnar um tólf mílur árið 1958.  Þetta var eitt 

af mikilvægustu framkvæmdum stjórnarinnar.    Næsta ríkisstjórn leiddi að lokum málið 

til lykta og gengu þjóðirnar að samningaborðinu árið 1961.
88

  Minnihlutastjórn var 

mynduð árið 1958 og átti Ásgeir þátt í tilraun til að leiða saman Sjálfstæðisflokk og 

Alþýðuflokk, samkvæmt Svani Kristjánssyni. Hann sagði markmið forsetans hafa verið:  

„að koma í veg fyrir stjórnarsetu Alþýðubandalagsins, og ... að formaður 

Framsóknarflokksins, Hermann Jónasson, yrði ekki áfram forsætisráðherra.“
89

 

Minnihlutastjórn Alþýðuflokks sat frá 1958 fram í nóvember næsta ár en þá tók við hin 

                                                 

78 „Horft fram á veginn“, Morgunblaðið 31. desember 1953, bls. 8. 
79 „Um áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1952, bls. 8, „Um áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 

1952, bls. 8 og „Horft fram á veginn“, Morgunblaðið 31. desember 1953, bls. 8. 
80 Magnús S. Magnússon, „Efnahagsþróun á Íslandi 1880-1990“, bls. 208. 
81 „Gleðilegt ár“, Morgunblaðið 31. desember 1954,  bls. 8. 
82 Matthías Jóhannesson, Ólafur Thors. Ævi og störf I, bls. 223. 
83 „Við áramót“,  Morgunblaðið 31. desember 1957,  bls.12. 
84 „Ef íslenzkt skáld gleymir þjóðdjúpinu þar sem sagan býr er frægðin því næsta lítils virði“, Þjóðviljinn 

11.desember 1955,  bls. 1 og 7. 
85 „Ræða Halldórs Kiljans Laxness eftir afhendingu nóbelsverðlaunanna í gær“, Þjóðviljinn 11.desember 

1955,  bls. 1. 
86  Vef. „Ríkisstjórnartal frá stofnun lýðveldis“ 
87 Ólafur Thors, „Áramót“ Morgunblaðið 30. desember 1956,  bls. 11. 
88 Tryggvi Gíslason,  „Hermann Jónasson“, bls. 194-195. 
89 Svanur Kristjánsson, „Stjórnmálaflokkar, ríkisvald og samfélag 1959-1990“, bls. 366. 
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svo kallaða viðreisnarstjórn,  hún sat til ársins 1971.
90

  Stjórnin starfaði ötullega að 

viðreisnarmálum í landinu og gafst vel í aðra hönd þegar uppgrip urðu á síldarárunum á 

sjöunda áratugnum.  Síldin brást svo aftur upp úr 1967.
91

 

Eftir áralangar umleitanir og samningaviðræður komst niðurstaða í 

handritamálið á milli Ísland og Danmerkur árið 1966.  Fólk áleit þetta lokahnykkinn á 

endanlegum slitum þjóðanna hvað sjálfstæðisbaráttu varðaði.
92

                                                                          

Hugmyndafræði Nicolai Frederik Severin Grundtvig litaði boðskap Ásgeirs að 

einhverju leyti, enda þekkti hann vel til fræðanna í gegnum 

Ungmennafélagshreyfinguna og frjálslyndishugmyndir guðfræðinnar.  Grundtvig lagði 

áherslu á „hinn glaða kristindóm“ og „lifandi orð“ eins og segir í grein Inga 

Sigurðssonar sagnfræðiprófessors „Áhrif hugmyndafræði Grundtvigs á Íslendinga.“  

Skrif Grundtvigs mótuðu menntunarmál talsvert í Danmörku og Noregi, einkum 

lýðháskólana.  Kennslan þar var í formi fyrirlestra og rataði inn í 

Ungmennafélagshreyfinguna á Íslandi.  Hugmyndafræði Ungmennafélaganna hérlendis 

komu frá samskonar félögum í Noregi og Danmörku.  Þau innihéldu trúarlegar áherslur 

frjálslyndis, líkt og heillaði Ásgeir í guðfræðideildinni, sem var í mótsögn við 

heittrúarstefnur.  Þórhallur Bjarnason, tengdafaðir Ásgeirs var einn af hvatamönnum að 

stofnun Ungmennafélags Akureyrar, sem lögðu drög að lögum félagsins og í kjölfarið 

stofnuðu þeir landssamband UMFÍ.  Áhersluatriði félagsins voru meðal annars 

alþýðufræðsla, þjóðlegir þættir, framfarahyggja og hreinsun móðurmálsins.  „Áherzlan 

á þjóðrækni og þjóðleg gildi auk áherzlu á kristilegt siðferði og mikilvægi 

alþýðufræðslu eru allt grundtvigsk einkenni“
93

 samkvæmt Inga Sigurðssyni.  Ingi telur 

að þjóðernishugmyndir Íslendinga megi að einhverju marki rekja til Johann Gottfried 

Herders, sem var þýskur kenningasmiður, en hugmyndir um málhreinsanir hafi verið til 

staðar lengi.  Hugmyndir Herders frekar hafa skerpt áherslur Íslendinga í þessum efnum.  

Framfarahyggjan í þjóðernissinnuðum viðhorfum Íslendinga ættu sér ekki rætur í 

hugmyndum Herders, Ingi telur þá áhersluþætti liggja hjá Grundtvig.
94

 Ásgeir var um 

                                                 

90 Helgi Skúli Kjartansson, „Emil Jónsson“, bls. 281-283. 
91 Guðni Th. Jóhannesson, „Bjarni Benediktsson“, bls. 310-311. 
92 I.K. „Handritin heim“, Eimreiðin 1. september 1966, bls. 196-199. 
93 Ingi Sigurðsson,  „Áhrif hugmyndafræði Grundtvigs á Íslendinga“, bls. 75. 
94 Ingi Sigurðsson,  Erlendir straumar og íslenzk viðhorf, bls. 138-139. 
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tíma stórmeistari í Frímúrarareglunni og má sjá áhrif hennar í boðskapi hans varðandi 

bræðralagshugmyndir og trúarlegan þátt.
95

 

 

3.3. Ríkjandi boðskapur 

Í fyrstu innsetningarræðunni talaði hann um áróðurstækni og mikilvægi lýðræðis; 

Þetta er eina stjórnskipulagið, sem leysir þjóðirnar undan oki ofbeldisins. 

Kosningar eru aldrei hættulegar í lýðfrjálsu landi, það væri áfellisdómur um 

lýðræðið sjálft. Þær eiga að líkjast sverðinu Sköfnungi, sem græddi hvert 

sár, sem veitt var með því. Baráttan er óhjákvæmileg og átök nauðsynleg. 

Það eru leikreglurnar, sem einkenna lýðræðið, og friðsamleg úrslit. 

Lýðræðið er jafnan í hættu, og ein hættan er nútíma áróðurstækni, sem er 

mótuð í einræðisanda. Frjálsar umræður, vakandi áhugi almennings og 

þjóðarþroski er sterkasta vörnin. Þá láta staðreyndirnar ekki að sér hæða, – 

og sannleikurinn mun gera yður frjálsa.
96

   

Ásgeir nefndi tvennt varðandi stjórnmálaatburði ársins 1954.  Í fyrsta lagi langdregna 

kosningabaráttu og í öðru lagi ótta landsmanna í tengslum við langdregnar 

stjórnarmyndanir. Reynslan hefði sýnt að slíkt gæti ógnað lýðveldinu.  Hættan á að 

einræðisflokkur kæmist til valda væri yfirvofandi ef stjórnarmyndun reyndist erfið 

viðfangs.  Hann taldi þrátt fyrir þetta stjórnmálabaráttu ekki óþarfa heldur væri lífið  

sambland af baráttu og samstarfi.  Hann líkti þessu við íslenska glímu,  góður 

glímumaður þyrfti bæði aflið og mýktina til að sigra, en þegar tveir glímdu hefði oft 

annar mýktina en hinn aflið.  Í samfélagi manna væri áríðandi að ólíkir þættir störfuðu 

saman.
97

 Í nýársræðu árið 1966 vék hann að andstæðum á ný.  Hann nefndi áróður 

stjórnmálaflokka á vettvangi fjölmiðla, gæta bæri hófs í áróðri sem öðru til að halda 

einingu á meðal þjóða.
98

  Ásgeir fór inn á pólitískt svið, vildi eiga einhvern þátt í  því 

hvernig kosningabarátta færi fram.  Andstæður komu einnig fram í orðræðu Ásgeirs 

varðandi mikil fjárútlát.  Hann talaði um að hallæri og fátækt fyrri tíðar og allsnægtir 

samtímans og bar saman þessar andstæður.  Í orðum hans lá viðvörun til þjóðarinnar um 

                                                 

95 „Heimsókn forseta Íslands til Manitoba“, Lögberg – Heimskringla, bls. 1, sjá einnig Vef. „Algengar 

spurningar“, Frímúrarareglan á Íslandi. 
96 Vef. „Innsetningaræða  1952“, bls. 1-3. 
97 Vef. „Nýársávarp 1954“, bls. 1-4. 
98 Vef. „Nýársávarp 1966“, bls. 1-3, hér bls. 2.  
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að fara sér hægt  og vera viðbúin því að harðnað gæti í dalnum.  Hátíðin bæri vott um 

gott árferði en gæta yrði hófs í eyðslusemi.
99

   

Í nýársávarpi árið 1957 minntist Ásgeir aftur á einræðistilburðir í heiminum. 

Von heimsbúa eftir friði og vonbrigði almennings eftir stúdentauppreisnina í 

Ungverjalandi voru tilefnið. Hann taldi heiminn hafa skemmst á sálinni eftir stríðsátök.  

Margir hefðu þurft að flýja heimkynni sín í átökum og þjóðir verið sviptar frelsi sínu.  

Ásgeir taldi harðstjórn ekki leið frelsis og fullyrðingar á borð við að ástandið væri 

tímabundið uns frelsi næðist, afsakanir. Hægt væri að finna friðsamlegri leiðir að 

markinu.  Áfram fjallaði hann um alþjóðamálefni, Súez-deiluna sem Sameinuðu 

þjóðirnar reyndu að sætta. Mikilvægi sterkra þjóða innan þeirra og hversu heppnir 

Íslendingar væru með friðsamlega nágranna. Þrátt fyrir að Ísland hefði aldrei átt í ófriði 

við önnur lönd og væri sérstakt að því leyti, gætu slíkar þjóðir skyndilega orðið fyrir 

árás. Því væru varnarbandalög nauðsynleg. Þroski þjóðar og samstaða væri mikilvæg 

vörn og landsmönnum bæri að rækta slíkt.  Erfiðara væri að kúga einhuga þjóð, 

sundrung hefði leitt Ísland í hendur Noregs á Sturlungaöld.  Þjóðin gæti verið bjartsýn, 

ætti marga kosti að byggja á til dæmis menningararfinn og afrek fólksins í landinu.
100

   

Í ávarpi ársins 1961 leiddi hann orð sín að þegnskap og drengskap þegar kæmi að 

kosningum og lýðræði.  Ef slíkt væri haft að leiðarljósi myndi það skapa öryggi þrátt 

fyrir átök í kosningabaráttu.  Enn stóð Ásgeir vörð um lýðræði landsins og sagði í 

upphafi ræðunnar lýðræði besta stjórnarfyrirkomulagið fyrir Ísland þrátt fyrir að það 

byði upp á skoðanaskipti.
101

   

Í nýársávarpi árið 1953 gerði forsetinn þróun landbúnaðar og iðnaðar að 

umræðuefni. Til þess að sýna fram á hversu mikið hefði áunnist á skömmum tíma og til 

hvatningar frekari framfara. Menntastofnanir ættu mikið verk fyrir höndum að uppfræða 

nemendur og móta skapgerð þeirra.  Aðlöðun væri mun árangursríkari en áróður í 

þessum efnum.
102

 Hugmyndafræði Grundtvigs einkenndist meðal annars af því að 

uppfræða æsku landsins á þjóðlegan hátt.
103

  Í nýársávarpi árið 1955 kom hann enn inn 

á uppfræðslu og uppeldi barna. Hann taldi þýðingamikið að börn fengju að kynnast 

                                                 

99 Vef. „Nýársávarp 1967“, bls. 1-3. 
100 Vef. „Nýársávarp 1957“, bls. 1-4 . 
101 Vef. „Nýársávarp 1961“, bls. 1-3. 
102 Vef. „Nýársávarp 1953“, bls. 1-4. 
103 Ingi Sigurðsson, „Áhrif hugmyndafræði Grundtvigs á Íslendinga.“, bls. 75. 
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sveitastörfum. Hann vonaði að sá þáttur hyrfi ekki úr uppeldinu, þrátt fyrir fólks-

flutninga á mölina. Áríðandi væri að börn upplifðu vinnu og leik samhliða.
104

  

Í ávarpi árið 1954 talaði Ásgeir um að gott væri að líta til forfeðranna á 

raunartímum og minnast hversu erfiða baráttu þeir háðu og sigruðust á.  Slík hugsun 

myndi draga úr sjálfsvorkunn og væri hvatning til að feta í fótspor þeirra. Hann sagðist 

ekki vilja gera lítið úr ágreiningi manna, en minnti á mikilvægi bræðralags.
105

 Hér má 

greina bræðralags hugsunina úr Frímúrarareglunni. Hann sagði; 

Bræðralagið er sá þáttur þessarar þrenningar, sem engin lög verða sett um. 

Það er býsna mikilvert sumt, sem stendur fyrir utan valdsvið löggjafarinnar. 

Með almennum kosningarétti, málfrelsi, prentfrelsi og félagafrelsi, ætti 

örugglega að vera séð fyrir því, að vilji almennings nái fram að ganga. En 

þjóðin þarf þó að vera hæf til að meta þessi réttindi, fara vel með þau, og 

ganga til leiks án þess að meiðsli og mannskemmdir hljótist af. Það er 

bræðralag.
106

   

Ásgeir minntist gjarnan á guð og endaði oft ræður sínar á trúarlegum boðskap.  Í 

nýársávarpi árið 1954, talaði hann um að hjá sjávarútvegsþjóð yrði oft á tíðum mannfall. 

Minnti landsmenn á að gæta hvors annars og þakka guði fyrir sig, því lofgjörð væri 

manninum mikilvæg.
107

 Í nýársávarpi árið 1960 lýsti Ásgeir útsýni frá Bessastöðum þar 

sem sólin var að setjast bakvið Keili og sagði hring sólarinnar og þríhyrning Keilis 

mynda tákn á himni.  Þríhyrningurinn væri tákn heilagrar þrenningar.
108

  

Í trúarjátningu kristinna manna er Guði lýst sem samfélag föður, sonar og 

heilags anda. Þríhyrningurinn er alltaf jafnhliða og yfirleitt snýr hornið upp. 

Stundum er hringur settur utan um þríhyrninginn en hringur táknar eilífðina 

þar sem hringur hefur ekkert upphaf og engan endi.109   

Í þessum skilaboðum má greina kristilega hugsun. Árið 1965 talaði hann um mikilvægi 

kirkjunnar sem sálarfóður þjóðarinnar. Hún fyllti upp í tóm innra með þeim sem mættu 

andstreymi í lífinu og færði þeim ljós.
110

  

                                                 

104 Vef. „Nýársávarp 1955“, bls. 1-5. 
105 Vef. „Nýársávarp 1954“, bls. 1-4. 
106 Vef. „Nýársávarp 1954“, bls. 4. 
107 Vef. „Nýársávarp 1954“, bls. 1-4 . 
108 Vef. „Nýársávarp 1960“,  bls. 1-4. 
109  Vef. „Þríhyrningurinn.“  Kristni trúarbragðavefurinn.   
110  Vef. „Nýársávarp 1965“, bls. 1- 4, hér bls. 4. 
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Í nýársávarpi árið 1953 var krafan um íslensku handritin  Ásgeiri hugleikin, enda 

deilur um það málefni á milli Íslands og Danmerkur.
111

 Hann kom aftur að handritunum 

í nýársávarpi frá árinu 1962, sökum þess að niðurstaða hafði komist í málið.  Ásgeir 

sagði að deilurnar hefðu verið leystar á vinveittan máta.  Hann sagði handritin tákn 

Íslands fyrir auðuga bókmenningu.  Alþingi væri elsta þingið og mikils væri ætlast til af 

þjóð sem státaði af slíku.
112

 Ekki skorti stoltið af menningararfleið Íslendinga í orðræðu 

Ásgeirs enda sagði hann í ávarpi ársins 1963:  „Hvernig væri nú komið um íslenskt 

þjóðerni og sjálfsstjórn, ef ekki væri sagan og bókmenntirnar?  Við eigum fátt fornminja 

en í bókmenntum hefir þjóðarsálin varðveist.“
113

  Hann lagði áherslu á að Íslandi 

farnaðist vel, vegna bókmenntanna, sögunnar, gamla þingsins og aflsins sem byggi með 

þjóðinni sem ætti sér rætur aftur í fornöld.   Menningararfurinn kæmi sér vel fyrir landið 

og þekkingin á Íslandi færi „vaxandi meðal þeirra sem máli skiptir“.
114

  Handritamálið 

hefði verið rekið á grundvelli sögunnar og væri deilum Danmerkur og Íslands lokið.  

Hann sagði í kjölfarið „Í bókmenntunum og íslenskri tungu lifir og vakir íslenskt 

þjóðerni.“
115

 „Hvar væri Ísland nú á vegi statt án bókmenntaiðju og forfeðranna?“
116

 Sjá 

má að Ásgeir lagði mikið upp úr menningarlegum boðskap til þjóðarinnar. Enda kom 

hann með hugmynd um stofnun sjóðs til að reka handritastofnun landsins í áramóta 

ávarpi árið 1967.  Þau varðveittu íslenska tungu, forna hugsun og íslenskan stæði við 

hlið Latínunnar sem forveri annarra tungumála.
117

 

Aftur voru fornar bókmenntir viðfangsefni í nýársræðu árið 1958. Áhugi 

erlendra fræðimanna á fornbókmenntum Íslendinga vakti athygli hans.  Hann sagði 

engan lifa á forni frægð því væri áríðandi að þjóðin byggi áfram yfir nægum vitsmunum 

til að mæta nýjum tímum.  Þjóðin yrði metin af verðleikum núverandi þátta eins og 

manngildi, menningu og stjórnmálaþroska.  Ásgeir taldi Íslendinga hafa allt til brunns 

að bera til farsældar, þrátt fyrir að þjóðin væri fámenn. Landið væri oft gagnrýnt fyrir að 

taka ekki nægilega hart á glæpamönnum vegna kunningsskapar fólks en meðalvegurinn 

væri farsælastur, miðað við hvernig tekið var á slíkum málum á öldum áður.  Þetta nána 

samband fæli í sér hjálpsemi og gerði lausn mála oft aðgengilegri.  Gæti einnig styrkt 

                                                 

111 Vef. „Nýársávarp 1953“, bls. 1-4. 
112 Vef. „Nýársávarp 1962“, bls. 1-4, hér bls. 2. 
113 Vef. „Nýársávarp 1963“, bls. 1-3, hér bls. 1. 
114 Vef. „Nýársávarp 1964“, bls. 1-4, hér bls. 3. 
115 Vef. „Nýársávarp 1967“, bls. 1-3, hér bls. 1. 
116 Vef. „Nýársávarp 1967“, bls. 1-3, hér bls. 2.  
117 Vef. „Nýársávarp 1967“, bls. 1-3, hér bls. 2. 
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lýðræðið.  Jafnræði væri betra en víða annarsstaðar í stærri löndum og minni átök  um 

ýmsa hluti, „í fámenninu leysir lífið sjálft hnútinn.“
118

  Hann tók fram að þetta ætti 

aðeins við þroskaðar þingræðis þjóðir eins og Ísland.  Hann minntist á mikilvægi 

samstarfs við aðrar þjóðir í tengslum við varnarmál og viðskipti.  Hann taldi hlutleysi 

ekki valkost í ófriði og minntist á stofnun Atlantshafsbandalagsins.  Ásgeir lagði áherslu 

á að þrátt fyrir að við lifðum á tímum sem væru óöruggir, borgaði sig ekki að láta 

stjórnast af ótta slíkt hamlaði framförum. Hann sagði; „Það er hugrekki að sjá hætturnar, 

en halda þó áfram ferðinni.“
119

  Í framhaldinu hvatti hann fólk að hafa trú á lífið og 

tilveruna til að sigrast á kvíðanum.
120

  Á þessu má sjá skoðanir Ásgeirs á 

utanríkismálum varðandi varnarbandalagið og hvernig hann kom að pólitískum 

boðskap. 

Ásgeir fór fögrum orðum um land og þjóð í ávarpi ársins 1959.  Hann lauk 

ræðunni á að vitna í Eggert Ólafsson er hann líkti landinu við fjallkonu og fólkinu við 

börnin hennar, hann sagði að lokum; „Fjallkonan hefir ríkulega blessað sín börn, og 

ætlast til nokkurs af þeim.“
121

   

Í nýársávarpi 1960 talaði Ásgeir um hversu brýnt væri að koma fjármálum 

landsins á réttann kjöl.  Því heilbrigði á því sviði væri eitt af mikilvægustu þáttunum í 

sjálfstæði landsins.  Áríðandi væri að fylgja nútímanum eftir í efnahagsmálum en það 

reyndist oft á tíðum erfitt þar sem breytingar hefðu verið svo örar á Íslandi í 

atvinnumálum.  Frá sveitinni og baðstofumenningunni yfir í iðnaðarsamfélag 

samtímans. Ásgeir sagði;  

Gamla baðstofan er horfin, en þjóðfélagið er orðin ein stór baðstofa með 

öllum þeim gömlu og fjölmörgum nýjum starfsgreinum. Ég er ekki að 

áfellast þessi umskipti. Verkaskipting er nauðsynleg í nútímaþjóðfélagi. Það 

líður nú öllum betur en áður. En máske oss takist betur að leysa viðfangsefni 

vors nútímaþjóðfélags, ef vér minnumst þess, að í baðstofunni þarf að ríkja 

góður vilji og góður andi. Baðstofan gamla, en ekki Valhöll hin forna, er hið 

rétta tákn heilbrigðs þjóðfélags.
122

 

                                                 

118 Vef. „Nýársávarp 1958“, bls. 1-4, hér bls. 3. 
119 Vef. „Nýársávarp 1958“, bls. 1-4, hér bls. 4. 
120 Vef. „Nýársávarp 1958“, bls. 1-4. 
121 Vef. „Nýársávarp 1959“, bls. 1-3, hér bls. 3. 
122 Vef. „Nýársávarp 1960“, bls. 1-4, hér bls. 2. 
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Í sömu ræðu minntist Ásgeir á breyttan hugsunarhátt gagnvart námi, samfara breyttu 

þjóðfélagi og atvinnuháttum.  Nú finnist þjóðinni þörf á menntuðum einstaklingum en 

áður ekki.  Hann sagði margt hafa breyst og ugglaust margt eftir að breytast.  Ásgeir 

talaði um arf þjóðarinnar í skáldskap. Skáldskapur Íslendinga ætti að bera vott af 

fósturjörðinni, þrátt fyrir áhrif erlendis frá mættu skáldin ekki gleyma uppruna sínum í 

verkunum.  Hann vonaðist eftir endurreisn á Íslandi í listum og bókmenntum.  Ósk hans 

var sú „að framtíðin geti í þessum efnum orðið eins glæsileg og fortíðin gefur fyrirheit 

um.“
123

  Hann hélt áfram í þessum anda í nýársávarpi frá árinu 1956. Íslendingar hefðu 

endurheimt sjálfstæðið án  blóðsúthellinga. Nýtt sér söguna þjóðinni til framdráttar og 

hún gæti þakkað gömlu sambandsþjóðunum það.  Þrátt fyrir að saga landsins og 

bókmenntir væru glæsilegar, þá gæti þjóðin ekki lifað á sigrum forfeðranna heldur væru 

áframhaldandi sigrar áríðandi menningunni.
124

   

Hann sagði frá því að á liðnu ári hefði íslenskur rithöfundur fengið 

Nóbelsverðlaunin. Árangur sem þessi kæmi ekki eins og þruma úr heiðskíru lofti heldur 

væri sprottinn af bókmenntaarfi þjóðarinnar. Ástæða væri að gera bókmenntum, sögu og 

íslenskri tungu hátt undir höfði. Gera úr þeim grunn að hvers konar framhaldsnámi á 

lifandi máta. Hann sagði landið og þjóðin byggða upp á manngildum og þjóðararfinum 

en ekki vopnum og hernaði.  Ísland stæði jafnfætis öðrum þjóðum hvað manngildi 

varðaði.
125

  

Munur á fortíð og nútíð birtust í ávarpi ársins 1964.
126

 Í ávarpi ársins 1968, rakti 

hann í stuttu máli þær breytingar sem hefðu átt sér stað á Íslandi frá því að innlendur 

ráðherra var skipaður, til fullveldis og lýðræðis.  Hvernig landið hefði brotist út úr 

einangrun og væri orðið hluti af stærra samhengi. Minnist á vöxt landsins og þroska og 

gat þess að ekki væri ástæða til að óttast framtíð tungumálsins né menningarinnar „ef 

það gæti ekki þrifist nema í einangrun, eins og viðkvæm jurt undir glerþaki eða 

fornminjar á safni“
127

 væri það lítils virði.  Tungumálið hefði staðið af sér allar þær 

breytingar sem gengið hefðu yfir þjóðina.
128

   

Einkennandi fyrir skrif Ásgeirs var að hann dró fram muninn á fortíðinni og 

nútíðinni og ræddi um framfarirnar sem átt höfðu sér stað í kjölfarið.  Ásgeir fjallaði 

                                                 

123 Vef. „Nýársávarp 1960“, bls. 1-4, hér bls. 3. 
124 Vef. „Nýársávarp 1956“, bls. 1-4.  
125 Vef. „Nýársávarp 1956“, bls. 1-4. 
126 Vef. „Nýársávarp 1964“, bls. 1-4 , hér bls. 1. 
127 Vef. „Nýársávarp 1968“, bls. 1-3, hér  bls. 2. 
128 Vef. „Nýársávarp 1968“, bls. 1-3, hér  bls. 2. 
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gjarnan um tungumálið, menningararfinn og söguna en líkt og Grundtvigsmenn og má 

sjá framfarahyggju í orðum hans.  Mikilvægi þess að byggja á sögunni góða framtíð, 

ekki aðeins horfa til blómatímans með söknuði.
129

  Menningarlegur þáttur var áberandi í 

boðskap Ásgeirs.  Á orðum hans má sjá að hann tileinkar sér það hlutverk forsetans að 

standa vörð um lýðræðið.  Hann dró gjarnan fram andstæða póla og talaði um að 

jafnvægi þyrfti að ríkja þar á milli.  Siðferðilegur boðskapur kom gjarnan í kjölfarið á 

almennum hugleiðingum um ástand mála í heiminum og landinu.  Uppeldislegur 

boðskapur birtist í ræðum Ásgeirs varðandi uppeldi og uppfræðslu barna í anda 

Ungmennafélagsins.  Bræðralagshugmyndir Frímúrarareglunnar  skinu einnig í gegnum 

ræðurnar.  Trúarlegur boðskapur var ríkjandi og birtist í formi kveðja eða hugleiðinga.  

Lýðháskólahefð Grundtvigs, Frímúrarareglan og guðfræðimenntun Ásgeirs hafa líklega 

átt þátt í að móta trúarlegan þátt í persónu hans.  Pólitískur boðskapur Ásgeirs var 

áberandi í tenglum við varnarmál landsins.  Boðskapur Ásgeirs breyttist eftir málefnum 

líðandi stundar, hann talaði gjarnan inn í ríkjandi hugmyndir eða atburði.  Eins og fram 

kom birtust hugmyndafræðilegir þættir í orðræðu hans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

129 Ingi Sigurðsson,  „Áhrif hugmyndafræði Grundtvigs á Íslendinga“, bls. 83-84. 
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4. Kristján Eldjárn 1968 – 1980 

Kristján Eldjárn Þórarinsson virðist ekki hafa álitið sig yfir aðra hafinn þrátt fyrir stöðu 

sína sem forseti.  Hann talaði fyrir hlutleysi landsins í varnarmálum.  Hann áleit 

forsetaembættið ekki valdaembætti, heldur ætti forseti að stuðla að sameiningu 

þjóðarinnar og tákna hana.
130

  Hann var alþýðlegur, jarðbundinn og ólíkur hinum 

forsetunum.  Kristján hafði skáldagáfu og átti sérstaklega gott með að koma orðum að 

hugðarefni sínum í rituðu máli.  Hann vildi þrátt fyrir stöðu sína sem forseti fá að eiga 

sitt einkalíf án afskipta þjóðarinnar, líkt og fram kom í innsetningarávarpi  1976, kærði 

hann sig ekki um að vera mótaður í ákveðið form í embættinu.
131

  Trúlegt er að 

bakgrunnur Kristjáns sem bóndasonur og jafnvel menntun hans, hafi mótað þennan þátt 

í persónu hans.   

Kristján var kjörinn forseti Íslands 30. júní árið 1968 og er fyrsti forsetinn sem 

ekki átti sér feril á vettvangi stjórnmála.  Hann var endurkjörin án atkvæðagreiðslu árin 

1972 og 1976 en  lét af embætti árið 1980.  Kristján lést árið 1982.  Ætla má að Kristján 

hafi þekkt nokkuð vel til landsmála áður en hann tók við embættinu, því hann starfaði 

meðal annars sem þjóðminjavörður á Þjóðminjasafni Íslands frá árinu 1947.
132

  

 

4.1.  Bakgrunnur forseta 

Kristján Eldjárn fæddist 6. desember árið 1916 á Tjörn í Svarfaðardal.  Foreldrar hans 

voru Þórarinn Kr. Eldjárn og Sigrún Sigurhjartardóttir en þau voru bændur.  Hann ólst 

upp við hætti og hugmyndir gamla sveitasamfélagsins og eins og Guðni Th. 

Jóhannesson skrifaði í bók sinni um Kristján, þá varð hann „vitni að innreið nútímans í 

sveitir landsins.“
133

  Út frá því má gera ráð fyrir að hann hafi þekkt tímana tvenna og 

jafnvel kynnst betur en margir hvað það þýddi  ef veðráttan var landbúnaðnum ekki 

hliðholl.  Árið 1930 tók Kristján inntökupróf inn í annan bekk í Menntaskólann á 

Akureyri, þá aðeins fjórtán ára og stóðst það.  Hann útskrifaðist eftir sex ár og fór þá til 

Kaupmannahafnar og lagði stund á fornleifafræði.  Hann lauk svokölluðu fyrrihlutaprófi 

1939 og fór til Íslands, en heimstyrjöldin skall á og gerði honum ekki kleift að halda 

utan um haustið.  Kristján tók að sér kennslu við Menntaskólann á Akureyri í tvö ár.  

                                                 

130 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, bls. 160. 
131 Vef. „Innsetningarávarp 1976“, bls. 1. 
132 Vef. „Kristján Eldjárn, 1968-1980.“     
133 Guðni Th. Jóhannesson, Völundarhús valdsins, bls. 14. 
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Eftir það settist hann á skólabekk á ný í Háskóla Íslands og lauk meistaraprófi í 

íslenskum fræðum árið 1944.  Við námslok og meðfram námi kenndi hann við 

Stýrimannaskólann en tók síðan við sem safnvörður Þjóðminjasafns árið 1945 til ársins 

1947 er hann varð þjóðminjavörður.
134

 Kristján var lítt hrifinn af setu vararliðsins á 

Íslandi, gekk í Þjóðvarnarfélagið og tók að sér ritstjórn tímaritsins Þjóðvarnar.  Félagið 

var stofnað í þeim tilgangi að vinna gegn Keflavíkursamningnum.
135

 Flokkpólitískur 

ferill Kristjáns var stuttur.  Hann tók sæti sem sjöundi maður á lista 

Framsóknarflokksins árið 1949 en komst ekki á þing og þar með var þeim ferli lokið.
136

  

Árið 1947 gekk Kristján að eiga Halldóru Ingólfsdóttur.  Þau eignuðust fjögur börn, 

fyrst í röðinni var Ólöf, þá Þórarinn, Sigrún og Ingólfur.  Þjóðminjasafnið fluttist í ný 

húsakynni um það leyti sem Kristján tók við sem þjóðminjavörður, var því í mörg horn 

að líta í starfinu.  Kristján starfaði með Fornleifafélaginu og sat í stjórn þess um tíma.  

Hann var ritstjóri Árbókar fornleifafélagsins frá 1955 eða 1956, þar til hann lést.  Einnig 

kom Kristján að fornleifarannsóknum landsins.  Doktorsritgerð hans varð ein af 

söluhæstu bókunum um jólin 1957.  Hann sinnti ritstörfum talsvert og hafði skáldgáfu, 

komu út all nokkrar bækur eftir hann sem ekki verða taldar upp hér.
137

  Árið 1966 hóf 

íslenskt sjónvarp útsendingar og var Kristján fenginn til að vera með þætti um 

fornleifar.  Þátturinn hét Muni og minjar og fangaði Kristján hug þjóðarinnar.
138

  

Í áramótaávarpi Ásgeirs Ásgeirssonar árið 1968 kom fram hann myndi láta af 

embætti.  Gunnar Thoroddsen þótti líklegur til framboðs í embættið og  fleiri menn voru 

orðaðir við það.  Niðurstaðan varð sú að Gunnar og Kristján Eldjárn enduðu tveir í 

framboði til forseta Íslands.
139

  Uppi voru raddir um að í embættið skyldi veljast aðili 

sem hefði ekki stjórnmálaferli að baki.  Gunnar taldi þáttaröð Kristjáns í sjónvarpinu 

hafa fært honum atkvæði. Einhverjum þótti forsetaembættið ganga í erfðir ef Gunnar 

tæki við af tengdaföður sínum og slíkt ætti ekki að gerast.  Gunnar minnist einnig á að 

Gróa á Leiti hefði ekki farið fögrum orðum um þau hjónin og jafnvel tekið sig til við að 

níða niður orðspor Ásgeirs og frúar.  En hann segir einnig marga einfaldlega hafa talið 

Kristján hæfari í embættið en hann.  Gunnar talar um vinsamlegt samband á milli sín og 

                                                 

134 Guðni Th. Jóhannesson,  Völundarhús valdsins, stjórnarmyndanir, bls. 14. 
135 Keflavíkursamningurinn: Tvíhliða samningur á milli Íslands og Bandaríkjanna um að herinn skyldi 

fara á brott af Keflavíkurflugvelli en almennir bandarískir borgarar rækju flugstöðina samt sem áður. 
136 Guðni Th. Jóhannesson,  Völundarhús valdsins, bls. 18-20. 
137 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar Íslenska lýðveldisins, bls. 167-171. 
138 Guðni Th. Jóhannesson,  Völundarhús valdsins, bls. 20. 
139 Ólafur Ragnarsson ræðir við Gunnar Thoroddsen, bls. 127. 
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Kristjáns eftir kosningarnar. Eitt og annað var talið báðum frambjóðendum bæði til ama 

og tekna en svo fór að Kristján Eldjárn var réttkjörinn forseti íslenska lýðveldisins með  

65,6 % atkvæða.  Kosningaþátttaka var góð eða 92,2% kosningabærra einstaklinga.  

Niðurstöðurnar komu verulega á óvart, að minnsta kosti  yfirburðir Kristjáns.
140

 

 

4.2. Baksvið og áhrif 

Kristján tók við embætti forseta Íslands þegar landið stóð frammi fyrir erfiðleikum á 

mörgum sviðum.  Viðreisnarstjórnin var enn við völd til ársins 1971.
141

  Árið 1968 

einkenndist af erfiðu árferði.  Harðneskja íslensks veðurfars minnti á sig svo um 

munaði, hafís, uppskerubrestur og aflabrestur.  Gjaldeyristekjur þjóðarinnar lækkuðu og 

sundrung ríkti á meðal flokka og fólks.
142

  Til að landið gæti séð sér farborða voru 

alþjóðleg eða evrópsk viðskiptabandalög í deiglunni.  Þjóðin forðaðist að setja fullveldi 

sitt í hættu með pólitískum samböndum við aðrar þjóðir, eins og Guðmundar 

Hálfdánarsonar hefur bent á.  Hann sagði jafnframt að innganga landsins í EFTA árið 

1970 hefði verið reist á þeim rökum að þetta gæfi landinu aðgang að mörkuðum og 

lægri tollum fyrir útflutning sinn.
143

 

Í júlí 1971 tók við ríkisstjórn Framsóknarflokks og vinstriflokka sem sat til 

ársins 1974.  Þessi ríkisstjórn tók til hendinni  í landhelgisdeilunni og kom á sáttum 

þjóðanna á milli í október 1973 og með sigri Íslendinga um sína fimmtíu mílna lögsögu.  

Togarafloti landsins var endurnýjaður undir stjórninni og reynt var að stuðla að jöfnuði í 

byggðarlögum landsins. 23. janúar 1973 byrjaði að gjósa í Vestmannaeyjum, sem hafði 

áhrif á efnahag landsins alls.
144

  Ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar tók við völdum árið 

1974 og sat fram í september árið 1978.  Eitt af verkefnunum sem ríkisstjórn Geirs tókst 

á við var samningur við Bandaríkin varðandi  varnir landsins.  Hermönnum var fækkað í 

kjölfar samningsins og Íslendingar gengu í vinnu, sem hinir höfðu áður sinnt.  Aftur dró 

til tíðinda í landhelgismálum þjóðarinnar, færa átti lögsögu landsins í 200 mílur. Leiddi 

þetta til harðra átaka á hafi úti sem og á milli stjórna landanna sem enduðu á að 

Íslendingar ákváðu að slíta stjórnarsamstarfinu við Breta.  Bandaríkjamenn stóðu með 

Íslendingum og vildu að Bretar gengju að samningarborðum við landið.  Bretar 

                                                 

140 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson, Forsetar Íslenska lýðveldisins,  bls. 207-213. 

141  Vef. „Ríkisstjórnartal frá stofnun lýðveldis.“  
142 „Alvöruár“  Alþýðublaðið 31. desember 1968,(31.12.1968), bls. 2. 
143 Guðmundur Hálfdánarson, „Stöndum sem einn veggur gegn öllu erlendu valdi“, bls. 152. 
144 Hannes Hólmsteinn Gissurason, „Ólafur Jóhannesson“, bls. 337-340. 
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viðurkenndu að lokum 200 mílna fiskveiðilögsögu Íslands og deilunni var lokið 1. 

desember 1976.
145

  

  Með inngöngu í EFTA breyttust efnahagsmál landsins til batnaðar um fimm ára 

skeið.  Upp úr 1975 varð olíukreppa í heiminum og sjávarútvegsvörur féllu í verði þetta 

litaði íslenskan efahag um tveggja ára skeið.
146

 Ríkisstjórn Geirs hafði náð verðbólgu í 

landinu töluvert niður í upphafi árs 1977 en þá stóðu aðilar vinnumarkaðarins að 

miklum launahækkunum.  Ríkisstjórnin tók til róttækra aðgerða og skerti verðbætur.  

Þetta vakti mikla reiði í þjóðfélaginu og varð til þess að Sjálfstæðisflokkurinn missti 

fylgi.
147

  Við völdum tók vinstristjórn árið 1978 og sat fram í október 1979.  Stjórninni 

tókst ekki að ráða niðurlögum verðbólgunnar.  Minnihlutastjórn var mynduð árið 1979 

úr Alþýðuflokki og Sjálfstæðisflokki og efnt var til kosninga. Árið 1980 tók við stjórn 

Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Alþýðubandalags.
148

  Stúdentaóeirðir gerðu vart 

við sig í Evrópu um 1968 og beindust gegn stjórnvöldum sem störfuðu í kapítalískum 

anda og fulltrúum þeirra í skólakerfinu.  Stúdentar tóku sig til í apríl árið 1970 og tóku 

Menntamálaráðuneytið og íslenska sendiráðið í Stokkhólmi og kröfðust umbóta í 

skólum, eins og fram kemur í ritgerðinni „Framboðsflokkurinn 1971“ eftir Gunnlaug 

Ástgeirsson.  Þessar aðgerðir áttu að draga úr trúverðugleika stjórnvalda og hvetja ungt 

fólk til að segja skoðanir sínar á samfélaginu.
149

  Á alþjóðavettvangi var mikið um átök.  

Kalda stríðið var ofarlega í umræðunni, uggur og uppreisnir einkenndu tímabilið.
150

     

 

4.3. Ríkjandi boðskapur 

Í fyrstu innsetningarræðu sinni árið 1968, talaði Kristján um mikilvægi sögu 

þjóðarinnar; „Fáar þjóðir munu geta sagt svipaða sögu um upphaf sitt og vér 

Íslendingar.“
151

  Þjóðin hefði upplifað skin og skúrir í gegnum aldirnar en arfurinn væri 

ávallt til staðar.  Mikilvægi þess að viðhalda menningunni, tungumálinu, 

bókmenntaarfinum, viljanum til sjálfsstjórnar og sérstæði þjóðarinnar var honum 

ofarlega í huga, en „þó án einstrengingsskapar eða ofnmetnaðarfullra 

                                                 

145 Jónína Michaelsdóttir, „Geir Hallgrímsson“, bls. 361-363. 
146 Guðmundur Jónsson, „Munaður og nauðsynjar“, bls. 172-173. 
147 Jónína Michaelsdóttir, „Geir Hallgrímsson“, bls. 364-365. 
148 Hannes Hólmsteinn Gissurason, „Ólafur Jóhannesson“, bls. 345-347. 
149 Gunnlaugur Ástgeirsson,  „Framboðsflokkurinn 1971“ bls. 247. 
150 „Alvöruár“  Alþýðublaðið 31. desember 1968, bls. 2. 
151 Vef. „Innsetningarræða 1968“, bls. 1-3, hér bls. 2. 
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þjóðernisstefnu.“
152

  Árið 1970 tekur hann í sama streng í tengslum við sjálfsmat 

landsins, íslensk menning ásamt virku atvinnulífi, væri grundvöllur góðs sjálfsmats 

Íslands.  Sjálfsmatshugleiðing Kristjáns tengdist inngöngu Íslands inn í EFTA.
153

   

Menningarlegur boðskapur kom fram í ávarpi ársins 1977. Tveir listamenn fengu 

viðurkenningu Norðurlandaráðs árið 1976.  Gleðin yfir þessari viðurkenningu stafaði 

ekki af því að útlendingar hefðu séð eitthvað viðurkenningarvert í þjóðinni. Hún ætti sér 

rætur í stoltinu af sigri þeirra og ánægju yfir því að hann vekti athygli víðar.
154

 

Kristján sagði sjálfstæðið ekki sjálfsagt og bæri að viðhalda.  Með lýðræði og frelsi 

fylgdi leyfi til opinberrar umræðu og átök af þeim sökum. Frelsið yrði að meðhöndla 

með aðgát, ekki beita því á skaðlegan máta, hvorki gegn þjóðinni né fólkinu.  

Landsmenn ættu að sýna Alþingi virðingu því stofnunin væri spegill þjóðarinnar.  Ungt 

fólk þyrfti að kunna að meta afrekin sem þjóðin hefði náð, þetta væri kynslóðin sem 

erfa myndi landið og bæri ábyrgð á framhaldinu.  Þjóðinni bæri að standa saman, sýna 

hollustu og taka saman höndum við að efla atvinnuvegi.
155

   

Hugtak sem Kristján kallaði „þjóðfélagsrýni“ kom fram í nýársávarpi árið 1971. 

Hann sagði ungt fólk farið að beita gagnrýnni hugsun á þjóðfélagsmálin.  Það vildi sjálft 

meta, ræða og rannsaka samfélagsmálin og sýna varkárni áður en það kæmist að 

niðurstöðu.  Hann var ánægður með að ungmenni hefðu skoðanir á samtíma sínum.
156

 

Hvatti fólk til þess að nýta sér réttindi sín, hafa skoðanir og reyndi að upplýsa þjóðina 

um þau, líkt og hann gerði varðandi rétt fólks til að kjósa sér forseta. Kristján hefur 

bersýnilega verið hlynntur lýðræðinu og ekki fundist forsetinn né ríkisstjórnin ætti að 

tróna yfir þjóðinni.  Stúdentauppreisnir voru farnar að gera vart við sig hérlendis og 

Kristján hefur ekki talið ógn stafa af þeim, en hann hvatti ungt fólk til að nota jákvæða 

nálgun í þessum efnum.  

Í innsetningarræðu árið 1972 minnti Kristján þjóðina á rétt sinn til að kjósa nýjan 

forseta á fjögurra ára fresti.  Hann var einn í framboði en fannst ástæða til þess að minna 

á að hann væri aðeins kosinn til fjögurra ára og hollt væri bæði fyrir sitjandi forseta og 

þjóðina að muna eftir þessum rétti og frelsi.
157

  Kristján  ofmetnaðist ekki í 

                                                 

152 Vef. „Innsetningarræða 1968“, bls. 1-3 , hér bls. 2. 
153 Vef. „Nýársávarp 1970“, bls. 1-4. 
154 Vef. „Nýársávarp 1977“, bls. 1-5. 
155 Vef. „Innsetningarræða 1968“,  bls. 1-3. 
156 Vef. „Nýársávarp 1971“, bls. 1-5. 
157 Vef. „Innsetningarræða 1972“, bls. 1-3. 
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forsetaembættinu og vildi gjarnan fá að hafa sitt einkalíf í friði eins og sést á 

innsetningaræðu hans árið 1976.   Hann talaði umhlutverk forsetans, ekki eins og það 

birtist í stjórnarskrá, sú rulla væri fólki ljós.  Þjóðin sýndi embættinu ákveðja tryggð 

líklega af því að þjóðin hefði valið hver sæti í því.  Hann bar saman  konung og forseta.  

Konungur væri öllu formlegra embætti en hann vildi samt ekki draga úr eðlilegum 

formlegheitum forsetaembættisins, né virðingu þess. Embættið væri eign þjóðarinnar, 

ekki hans.  Kristján taldi sanna virðingu fyrir embættinu snúast um að leyfa forseta: 

að njóta sín sem manneskju, bæði í embættisstörfum og utan þeirra, ákveða 

ekki fyrir hann hvað skuli teljast forsetalegt og hvað ekki, leyfa honum 

átölulaust að stunda sín áhugamál og auðvelda honum það eftir megni, og 

umfram allt leyfa honum að eiga sitt einkalíf og fjölskyldulíf í friðið fyrir 

hégómalegri hnýsni.158 

Kristján var ekkert að skafa utan af hlutunum.  Sagði það sem honum bjó í brjósti á 

kurteisan máta.  Hann sagði starf sitt felast í gagnsemi og þjónustu við land og þjóð.
159

 

 Í ávarpi árið 1972 vitnaði hann í lýsingar á landinu sem enskur rithöfundur 

skrifaði árið 1840. Mikilfenglegt og harðneskjulegt landi þar sem líf finnist þrátt fyrir 

allt og ótrúlegt væri að fólk með skáldagáfu byggi mitt í öllu þessu.  Kristján vildi draga 

úr lýsingunum og sagði þetta er „býsna sterk lýsing á einhæfum bjargræðismöguleikum 

landsmanna fyrr á tíð og jafnvel enn.“
160

 Hann studdist ekki við rómantískan hluta 

þjóðernishyggjunnar í orðræðu sinni. 

 Kristján talaði um íslenska náttúru á annan hátt en þekktist hérlendis.  Varðandi 

umgengni fólks við náttúruna, hún væri „lífgjafi“ þjóðarinnar og ekki væri nóg að sýna 

aðeins ættjarðarást, heldur væri „matarást“ ekki síður mikilvæg.  Landvættirnir gætu 

ekki sætt sig við illa meðferð og gæfu ekki af sér afurðir nema í kaupum fyrir virðingu 

og umhyggju.  Þetta má sjá í nýársræðum Kristjáns, frá árunum 1969, 1970  og 1973.
161

  

Hugrenningar sem þessar birtust einnig í áramótaávarpi árið 1977.  Hann vitnaði í orð 

Guðmundar Finnbogasonar frá upphafi 20. aldarinnar en þau snérust um að þjóðin efldi 
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landið og öfugt, Kristján kallaði landið grunninn. Menningin efldist bæði af landinu og 

þjóðinni. Það kallaði hann húsið sem stæði á grunninum.
162

   

Náttúruvernd og landgræðsla komu einnig fram í áramótaávarpi hans árið 1972.  

Eyðing náttúru jarðarinnar var nokkuð í umræðunni erlendis og sagði Kristján „Mörg 

þjóðfélög horfast nú í augu við hryllilegar afleiðingar þess að hafa blóðmjólkað 

náttúrulegar auðlindir sínar.“
163

  Brátt yrði landgræðsla og verndun auðlinda einar af 

frumskyldum þjóða heimsins og Íslendingar ættu ekki að vera eftirbáta í þeim efnum.  

Landgræðsla  yrði unnin með þolinmæði og ætti þjóðin aðeins í því við sjálfa sig. 

Verndun fiskimiðanna væri annars eðlis og yrði ekki gerð „nema með því að takmarka 

athafnafrelsi annarra þjóða manna, sem lengi hafa sótt á þær slóðir.“
164

  Varðandi 

deiluna um landhelgi Íslands minnti Kristján þjóðina á að landið ætti sér vini í öðrum 

þjóðum, meðal annars Norðurlöndin.  Hann sagði þjóðir sem deilt væri við ekki óvini 

landsins heldur keppinauta um náttúruauðlindir.  Boðskapurinn um að líta ekki 

óvinveittum augum á Englendinga kom meðal annars fram í ávarpi árið 1974.
165

   

 Jöfnuður manna á meðal var Kristjáni hugleikinn í ávarpi árið 1975.  Hann talaði 

um að auðlindir færu í þrot með vexti mannkyns og á „Meðan þingað er og ráðslagað 

fara rányrkja og arðrán sínu fram með sívaxandi þunga, í heim sem þó hver skyni 

borinn maður hlýtur að sjá að ræktun, verndun og jöfnun lífsgæða er það eina sem til 

bjargar má verða.“
166

  Þetta var nokkuð pólitískur boðskapur hjá Kristjáni, hann var lítt 

hrifinn af ráðamönnum í þessum orðum.  Fannst þeir loka augum fyrir að auður 

safnaðist á hendur fárra og sauðsvartur almúginn sæti eftir tómhentur.  Hann sagði að 

brýnasta verkefni Íslendinga væri að ganga vel um þær auðlindir sem þeir sóttust eftir 

og átti þar við fiskimiðin.
167

  

 Kristján talaði um Vestmannaeyjagosið í árið 1974.  Að háski landsins hafi 

minnt á sig svo um munaði það kenndi þjóðinni hvernig hún gæti brugðist við í 

aðstæðum sem þessum.  Enn fremur hefði eldgosið minnt þjóðina á þann vinarhug 
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annarra landa.
168

  Hann minnti þjóðina enn á að hún ætti vini utan landsteinanna og 

sagði í framhaldinu:  „Vér eigum keppinauta, en að óvini eigum vér enga, heldur þvert á 

móti marga vini og samherja, sem styðja viðleitni vora.“
169

   

 Náttúruöflin gerðu á ný vart við sig árið 1975 og minntist Kristján á Kröfluelda í 

nýársávarpi sínu árið eftir.  Baráttan við eld og ís væri einn þáttur í því að teljast til 

þessarar þjóðar.  Hann talað í þessu samhengi um „Ofríki náttúrunnar“ og í framhaldinu 

um „Ofríki manna“  og  sagði þjóðina þekkja hvorutveggja.  Hann vitnaði í 

Þorskastríðið og snéri orðum Petters Dass í Noregi við, ef þorskurinn væri ekki til 

staðar, þá gæti fólk ekki bjargað sér.  Kristján spurði „Ef vér bregðumst þorskinum, 

hver bjargar honum þá?“
170

  Virðing þjóðarinnar við náttúruna væri áríðandi og að taka 

ekki meira frá náttúrunni en hún biði upp á.
171

  Í þessum orðum Kristjáns má finna bæði 

náttúruverndar-, uppeldis- og siðferðislegan boðskap.  Í nýársávarpi árið 1977, lýsti 

Kristján þakklæti til sjómanna og Landhelgisgæslumanna, sökum þess að baráttan um 

fiskimiðin var í höfn.
172

 

 Í nýársávarpi árið 1975 litaði nýfallið snjóflóð í Neskaupsstað boðskap Kristjáns 

og er dæmi um hvernig hann mætti slíkum áföllum í orði.  Hann talaði um myrkur og 

harm. Samhug þjóðarinnar, sambúð landsins og fólksins. Vanmáttinn við að mæta 

harðneskju náttúruaflanna.  Þjóðin gæti ekki breytt landinu en hægt væri að kanna eðli 

þess til hlítar svo sambúðin yrði bærilegri.  Kristján færði þjóðinni ljóð úr smiðju 

Hallgríms Péturssonar sem fjallar um  ljós Jesú í neyð og myrkri og annað ljóð eftir 

Eirík nokkurn bónda.  Það segir frá sveitabænum hans sem staðsettur var þar sem sólar 

naut ekki í langan tíma á ári en Eiríkur sagði frá birtu sem hann sjálfur átti í sálinni.  

Kristján talaði um að  hægt væri að sigra myrkrið.
173

  Hann reyndi með þessu að færa 

þjóðinni birtu, þrátt fyrir aðsteðjandi erfiðleika og sorg.  Í áramótaávarpi Kristjáns árið 

1978 sagði hann „Að gleðjast með glöðum og hryggjast með hryggum eru orð sem ætíð 

munu standa í góðu gildi og hollt er einnig að láta sér ekki gleymast hið fornkveðna, að 
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guð mun ráða hvar við dönsum næstu jól.“
174

  Í þessum orðum felst hvorutveggja 

trúarlegur- og siðferðislegur boðskapur.   

 Verðbólgan í landinu kom inn í nýársávarp árið 1978 og sagði Kristján:  „Það er 

hákarl í kjölfarinu og heitir verðbólga: ljótt nafn og hæfir ljótri skepnu“
175

  Auðvelt væri 

að tala um hana og gefa henni ljót nöfn en ekki jafn auðvelt að ráða niðurlögum hennar.  

Hann tengdi verðbólguna við Mammon og gæti hafa verið með því að tengja 

verðbólguna við óæðri hvatir fólks, hún væri afleiðing þeirra.  Þetta voru skilaboð um 

að eyðslusemi væri ástæðan fyrir því að ekki væri allt með felldu í efnahagslífi 

þjóðarinnar.
176

  Hann laumaði þessu að en undirtónninn var sterkur.  Kristján skjallaði 

þjóðina ekki þegar engin var ástæða til,  ef honum fannst herða þyrfti fólk til verka, 

gerði hann það.  Ungu frísku fólki væri ekki vorkunn í að starfa í þágu þjóðarinnar, vel 

hefði verið hugsað um að búa í haginn fyrir þá kynslóð.  Þjóðin þyrfti að sýna bjargræði 

til að rétta úr kútnum.  Í lok ræðunnar sagði hann: „Mál mitt hér er hvorki jólaskraut né 

fagurgali á hátíðisdegi.  Úrkostir vorir til sjálfsbjargar eru margir og miklir og þá einnig 

skilyrði vor til menningar og hamingju“
177

.  

 Alþjóðaár barnsins var árið 1979 og í ávarpi sínu gerði Kristján hátíð barnanna 

að umtalsefni.  Samtíminn væri oft gagnrýndur fyrir að kunna sér ekki hófs á 

jólahátíðinni. Boðskapurinn hefði týnst í umstanginu en fólk gleymdi að áður fyrr var 

mikill matur á jólum og einnig drukkið ótæpilega af áfengi.  Brennivín hefði ekki síður 

skyggt á hátíðirnar þá, tímarnir breyttust.  Hátíð barnanna hefði ekki verið mikil 

barnahátíð áður fyrr, sökum þess að börn höfðu minni réttindi.  Íslendingar væru 

heppnir með að réttindi barna væri með betra móti sem og réttindi almennt.  Þjóðin 

þyrfti að gera sér grein fyrir hversu vel að vígi hún stæði.  Til að mynda væru 

dauðarefsingar víða við lýði, fólk pyntað fyrir skoðanir sínar.  Hann gagnrýndi að fólk 

sæi flísina í augum náungans en ekki bjálkann í eigin auga.  Skortur væri trausti til 

náungans, þar á meðal til stjórnvalda.  Stjórnvöld, úr hvaða flokki sem þau kæmu, 

myndu með tímanum leiða þjóðina upp úr verðbólgu á ný.  Í lok ræðunnar  vakti hann 

orð á því að ávarp hans mætti fólki í mismunandi aðstæðum og líðan.  Í sorg, gleði, elli, 
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í veikindum eða fangelsi og færði þeim óskir; „góðrar heilsu, lífsgleði og sálarfriðar.“
178

  

Þessir ræða lýsir viðhorfi Kristjáns vel, alþýðulegheitum og réttsýni. Hann vildi ekki 

gera mannamun, þetta má sjá víðar  til dæmis í ræðu árið 1980.
179

 

 Árið 1980, sagði Kristján þjóðina ekki í afleitum málum þrátt fyrir þrengingar.  

Hraðinn hefði verið mikill er þjóðin reif sig upp úr fátækt,  hún hefði þurft að bíða svo 

lengi eftir að komast frá þessum erfiðleikum; „vera öskubuska meðal þjóða.“
180

  

Eftirköstin væru skiljanleg.   Ungt fólk yrði að gera sér grein fyrir að stutt væri síðan 

landið bjó við allt aðrar aðstæður og læra að meta framfarirnar.  Í lok ávarps tilkynnti 

hann að embættistíð sinni væri lokið, tólf ár væri æskilegur tími til setu í forsetastól og 

varasamt væri fyrir einn aðila að halda að hann væri ómissandi.
181

   

Kristján virðist ekki hafa verið fullur af þjóðernissinnuðum viðhorfum um land og 

þjóð, þrátt fyrir að ákveðið stolt skíni í gegnum ræður hans.  Hann var jarðbundnari og 

meira í ætt við raunsæi í hugsun. Má vera að hann hafi verið undir áhrifum frá 

Guðmundi Finnbogasyni að einhverju leyti, að minnsta kosti hefur hann lesið hans 

fræði.  Kristján var greinilega mikill bókmenntaunnandi og vitnaði oft í ljóðlínur eða 

orð annarra og skrif hans bera merki þess að hann hafi verið ríkur af vandaðri íslenskri 

tungu.  Náttúruvernd er ríkjandi í boðskap Kristjáns sem var ný hugsun á Íslandi á 

þessum tíma.  Hann stóð einnig vörð um lýðræðið og vildi að litið væri á aðrar þjóðir 

sem vini, þrátt fyrir ágreining.  Hann var beinskeyttur og kom til dyranna eins og hann 

var klæddur. Uppeldisleg skilaboð hans til þjóðarinnar voru hrein og bein. Kristján 

virðist ekki hafa sett sig á stall gagnvart landsmönnum.  Hann hafði þörf fyrir að fá að 

vera hann sjálfur og fannst ekki sjálfsagt að sitja í embætti kjörtímabil eftir kjörtímabil.   
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5. Kafli Vigdís Finnbogadóttir 1980 – 1996 

Vigdís Finnbogadóttir er fjórði forseti íslenska lýðveldisins og fyrsta þjóðkjörna konan í 

heiminum í embætti forseta.  Hún hlaut kjör árið 1980 og bauð sig fram gegn þremur 

karlmönnum.  Það þótti sérstakt, bæði þar sem hún var kvenkyns og einstæð móðir.  

Tveimur mótframbjóðendum hennar þótti mikilvægt að hjón sætu á Bessastöðum, sem 

gæti endurspeglað viðhorfi tíðarandans.  Kjör hennar sýndi að tímarnir voru að breytast.  

Hún átti sér ekki stjórnmálaferil fyrir forsetakjörið en var þjóðþekkt fyrir störf sín. 

Vigdís sat í forsetastól í sextán ár til ársins 1996, þegar núverandi forseti, Ólafur Ragnar 

Grímsson hlaut kjör.
182

  Áður en Vigdís settist í forsetastól barðist hún gegn hersetu  

Bandaríkjahers á Íslandi, hún talað ekki opinberlega gegn hersetunni eftir að hún varð 

forseti en vék ekki frá sinni fyrri skoðun.
183

   

 

5.1.  Ævi og umhverfi forseta 

Vigdís Finnbogadóttir fæddist 15. apríl 1930. Finnbogi Rútur Þorvaldsson 

verkfræðingur og Ásta Sigríður Eiríksdóttir hjúkrunarkona, foreldrar hennar voru 

leiguliðar hjá Ólafi Lárussyni lagaprófessor og eiginkonu hans Sigríði Magnúsdóttur.  

Þau innrættu henni að menntun og varkárni væru mikilvægir þættir í lífinu.  Vigdís átti 

einn bróður Þorvald, fæddan árið 1932.  Árið 1935 fluttist fjölskyldan á Ásvallargötu  

79, sem varð æskuheimili Vigdísar.
184

  Foreldrar Finnboga Rúts, Magdalena Jónasdóttir 

og Þorvaldur Jakobsson bjuggu nálægt þeim og fór Vigdís gjarnan þangað.  Hún var 

mikil afastelpa og varði tíma sínum gjarnan hjá honum og hlýddi á sögur, hann lagði 

mikla áherslu á að hún talaði gott mál.  Afi hennar og faðir voru mjög kröfuharðir og er 

minnst á það í ævisögu Vigdísar, Vigdís, kona verður forseti, að hún hafi oft átt erfitt 

með að koma frá sér máli á pappír vegna þessara áhrifa. Fullkomnunaráráttan var svo 

mikil að hún átti það til að vanmeta sjálfa sig.
185

 Vigdís ólst upp við að heimsmálin voru 

rædd og ekki síst af móður hennar sem var sérstaklega upptekin af gangi mála í stríðinu 

og því sem var í deiglunni í þjóðfélaginu. Mikill agi ríkti á heimilinu og reglusemi, 

jafnvel stundum of mikill agi, að mati Vigdísar. Hún sagði að henni hafi verið innrætt 

að vera ábyrgðarfull. Börnunum var einnig uppálagt að hlýða á fréttir og útvarpsleikrit, 

                                                 

182 Vigdís, fífldjarfa framboðið.  
183 Svanur Kristjánsson,  „Forseti Íslands og utanríkisstefnan“, bls. 167. 
184 Páll Valsson,  Vigdís, kona verður forseti, bls. 43-50. 
185 Páll Valsson,  Vigdís, kona verður forseti, bls. 50-53. 
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það þótti foreldrunum gott veganesti inn í lífið.  Börnin tóku þátt í þjóðfélagsumræðum 

við eldhúsborðið og oft voru þær fjörugar.   

Vigdís fór í Landakotsskóla árið 1936 sem var kaþólskur skóli, en þar lærði hún  

mikilvægi trúfrelsis.
186

  Hún fór í sveit á sumrin og kynntist  sveitastörfum.  Vigdís gekk 

í Menntaskólann í Reykjavík og lauk stúdentsprófi vorið 1949.  Haustið eftir hélt hún til 

Frakklands og lagði stund á frönsku og franskar bókmenntir.  Hún dvaldi í eitt og hálft 

ár í Grenoble og hélt síðan til Parísar, þar sem nám hennar breytti um stefnu og nam hún 

leikbókmenntir.  Vigdís flutti til Íslands árið 1952 þegar bróðir hennar lést af slysförum.  

Hún hóf störf við Þjóðleikhúsið til ársins 1957, en þá hélt hún til Kaupmannahafnar.  

Vigdís lagði stund á leiklistarsögu en eftir veturinn fluttust hún og eiginmaður hennar, 

Ragnar Arinbjarnar, til Svíþjóðar þar sem hún las franska málsögu.  Árið 1961 kom hún 

aftur til Íslands og hóf á ný störf í Þjóðleikhúsinu.  Vigdís og eiginmaður hennar skildu 

árið 1963.  Hún ættleiddi stúlku á áttunda áratugnum sem fékk nafnið Ástríður.  Vigdís 

kenndi við Menntaskólann í Reykjavík frá 1962-1968, þá gerðist hún kennari í 

Menntaskólanum við Hamrahlíð. Árið 1968 lauk Vigdís BA prófi frá Háskóla Íslands í 

ensku og frönsku.  Á sumrin starfaði hún sem leiðsögumaður hjá Ferðaskrifstofu 

ríkisins og um tíma við þáttagerð hjá sjónvarpinu.  Árið 1976 var Vigdís ráðin sem 

leikhússtjóri hjá Leikfélagi Reykjavíkur og starfaði  þar til ársins 1980.
187

 

Vigdís hafði heyrt raddir þess efnis að hún ætti erindi í forsetastól.  Áður en 

alvara komst í málið fannst henni þetta fáránleg hugmynd.  Síðar sagði hún að 

vanmáttarkennd sem einkenndi oft konur, hafi ollið þessari skoðun hennar.  Fleiri voru 

orðaðir við framboð en að lokum voru Guðlaugur Þorvaldsson, Albert Guðmundsson og 

Pétur Thorsteinsson í framboði ásamt Vigdísi.  Kosningaþátttaka var um 82%  

kosningabærra landsmanna og urðu úrslitin sú að Vigdís hlaut 33,8% atkvæða, 

Guðlaugur 32.3%, þannig að mjótt var á munum þeirra á milli.  Albert hlaut 19,8 % og 

Pétur rak lestina með 14,1% atkvæða.
188

 

 

 

 

 

                                                 

186Páll Valsson,  Vigdís, kona verður forseti, bls. 54-62. 
187 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson,  Forsetar íslenska lýðveldisins, bls. 235-254. 
188 Bjarni Guðmarsson og Hrafn Jökulsson, Forsetar íslenska lýðveldisins, bls. 277. 
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5.2. Baksvið og áhrif 

Ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen var við völd fram í maí árið 1983, hún barðist við 

verðbólgu alla setu sína.
189

  Í maí 1983 tók við stjórn Steingríms Hermannsonar sem sat 

fram í júlí 1987.  Stjórn Steingríms náði niðurlögum verðbólgunnar  fyrstu árin en  í 

kjölfar verkfalla og samninga, var gengið fellt og fór verðbólgan hækkandi á ný. Árið 

1985 hófst ríkisstjórnin handa við að ráða niðurlögum hennar meðal annars með 

skattastaðgreiðslukerfi og fleiri þáttum, en ekki náðist tilætlaður árangur.  Í tíð þessarar 

ríkisstjórnar átti fundur leiðtoga kalda stríðsins sér  stað í Höfða í Reykjavík, eins og 

þekkt er.    Árangurinn varð sá, sem síðar kom í ljós, að grunnur var lagður að afvopnun  

stórveldanna.  Í kosningum árið 1987 missti Sjálfstæðisflokkurinn mikið fylgi.  

Borgaraflokkurinn var afleiðing klofnings út úr Sjálfstæðisflokknum og var það ástæðan 

fyrir fylgistapinu.
190

  Ný stjórn var mynduð úr flokkum Sjálfstæðismanna, 

Framsóknarflokks og Alþýðuflokk i júlí 1987 en hún sat fram í september árið eftir.  

Mikil spenna og erfitt efnahagslegt landslag einkenndi stjórnina og lítill árangur náðist.  

Ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar tók við völdum árið 1988 og sat fram í apríl 

1991, með  breytingum.  Aðgerðir ríkisstjórnarinnar snéru að mestu að efnahagsviðreisn 

og komu á umræðum varðandi EES en samningar tókust ekki fyrr en síðar. 

Þjóðarsáttarsamningarnir
191

 frá árinu 1990, voru stærsta viðfangsefni ríkisstjórnar 

Steingríms.
192

   

 Árið 1993 samþykkti Vigdís tillögu Alþingis að aðild EES
193

 og sagðist árið 

2012 vera sátt við ákvörðunina.  Henni þótti ákvörðunin erfið, en sagði að Evrópa hefði 

lokast landinu í tengslum við nám og Íslendingar hefðu þá líklega sótt nám til Ameríku 

og ótti hennar snéri að því að þá hefði Ísland „smátt og smátt siglt yfir til Ameríku.  En 

við erum fyrst og fremst Evrópubúar.“
194

  Sagði Vigdís í viðtali við Stöð 2, sem rakið 

var í Smugunni. Undirritun samningsins átti sér stað í stjórnartíð Davíðs Oddssonar en 

ríkisstjórn hans tók við völdum árið 1991 og sat til ársins 2004, með breytingum. 

Markaðssjónarmið einkenndu aðgerðir ríkisstjórnar Davíðs, „frelsi skuli ríkja til orðs og 

                                                 

189 Jón Ormur Halldórsson, „Gunnar Thoroddsen“, bls. 406-410. 
190 Sigurður Eyþórsson, „Steingrímur Hermannsson“, bls. 422-427. 
191 Þjóðarsáttarsamningarnir voru undirritaðir í febrúar 1990 og  snérust um langtímasamninga á milli 

ríkisstjórnar og flestra greina atvinnulífsins varðandi hóflegar launahækkanir og aðgerða í 

verðlagsmálum. 
192Sigurður Eyþórsson, „Steingrímur Hermannsson“,  Bls. 428-432. 
193 EES samningurinn var fríverslunarsamningur á milli EFTA ríkjanna og Evrópusambandsríkja.  Hann 

var undirritaður 2. maí 1992 og tók gildi 1. janúar 1994.  Samningurinn átti að mynda einsleitt svæði. 
194  Vef.  „Vigdís Finnbogadóttir: Evrópa hefði lokast okkur án EES“ 
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athafna.“
195

  Frelsi á öllum sviðum var markmiðið.  Einkavæðing komst einnig í 

framkvæmd, sem gerði ríkisjóði mögulegt að greiða skuldir og rétta úr kútnum.
196

 

Eiturlyfjaneysla ungmenna var vaxandi vandamál á Íslandi á níunda og tíunda 

áratug tuttugustu aldarinnar og var talsvert í umræðunni.  Ef flett er í gegnum blöðin 

þau ár má bæði sjá innsenda pistla um málefnið og greinar með umfjöllun um átök til að 

sporna við unglingadrykkju og neyslu fíkniefna, meðal annars.
197

 

Íslandsdeild samtakana OMEP, Bernskan, var stofnuð árið 1989 og var Vigdís ein 

af stofnendum hennar.  OMEP samtökin snúast um að stuðla „að andlegri og líkamlegri 

velferð barna“
198

  Upphaflega voru OMEP samtökin stofnuð árið 1948 til að annast 

velferð barna í stríðshrjáðum löndum, fimmtíu lönd voru á þessum tíma aðilar að 

samtökunum.  Félagið fékk úthlutað land við Úlfljótsvatn og markmiðið var að planta 

trjám í nafni barna, eitt tré fyrir hvert fætt barn upp frá þessum tíma.  Þetta átti að vera 

táknrænn gjörningur og tengja borgarbarnið við náttúruna.
199

  Þátttaka Vigdísar í þessu 

átaki lýsir vel því sem hún vildi koma á framfæri. 

Í tilefni af sextíu ára afmæli Skógræktarfélags Íslands var gert átak sem kallaðist 

„Landgræðsluskógar“, átakið var gert í samvinnu við Landbúnaðarráðuneytið, 

landgræðsluna og Skógræktarfélag ríkisins.  Gróðureyðing var orðið mikið vandamál 

hérlendis og „ástandi hér oft líkt við það sem viðgengst meðal fátækustu þjóða 

heims.“
200

  Vigdísi vann ötullega að landgræðslu eins og fram kom í nýársávörpum 

hennar meðal annars. 

Stríðið í Júgóslavíu hafði einnig áhrif á boðskap Vigdísar enda hörmulegar fregnir 

tengdar því í fjölmiðlum, sem ekki verða raktar hér.   

 

5.3. Ríkjandi boðskapur 

Í fyrstu innsetningarræðunni árið 1980 lagði Vigdís grunninn að þeim málarflokki sem 

einkenndi málflutning hennar til þjóðarinnar, mikilvægi íslenskrar tungu.  Hún sagði 

tungumál þjóðarinnar „hið raunverulega sameiningartákn okkar og sameiningarafl“, 

                                                 

195 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddsson“, bls. 463. 
196 Styrmir Gunnarsson, „Davíð Oddsson“, bls. 464-465. 
197 „Alsæluvandinn afleiðing af landadrykkju unglinga“, Dagblaðið Vísir – DV 10. Janúar 1996, bls. 18 

og „Vandamálið má oft rekja til takmarkaðra tengsla við foreldra“, Morgunblaðið 1. maí 1986, bls. B 12. 
198 „Stuðlað að andlegri og líkamlegri velferð barna“, Morgunblaðið 24. febrúar 1995, bls. 8. 
199 „Stuðlað að andlegri og líkamlegri velferð barna“, Morgunblaðið, 24. febrúar 1995,  bls. 8. 
200 „Klæðum landið grænum greinum“, Morgunblaðið 25. apríl 1991. bls. D 1. 
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„Orðin eru kastalar okkar Íslendinga“
201

 og talaði um að þjóðin hefði aldrei týnt 

manndómi sínum í öllum þeim raunum sem hún hefði upplifað, vegna orða sinna. 

Menningarlegur boðskapur var einnig áberandi í hennar fyrstu innsetningarræðu.
202

  

Hann birtist líka í nýársávarpi árið 1983.  Hún sagði vegna menningarþátta sem landið 

byggi yfir, væru aðrar þjóðir hættar að taka eftir smæð Íslands.
203

 Hún vísaði í ljóð 

Jónasar Hallgrímssonar sem hann orti árið 1845 í ávarpi árið 1988.  Hún greindi ljóðið 

og matreiddi úr litlu hráefni ríkulega veislu, líkt og Jónasi var svo sannarlega lagið.  Að 

nota fá orð til þess að bera á borð mikinn boðskap.  Með þessu var hún bæði að gera 

boðskap Jónasar að sínum, að þrátt fyrir örðugleika gætum við leitað bjartsýninnar og 

sýndi fram á hversu gildishlaðin og ríkulegt íslensk tunga væri.  Hún talaði um eðli 

misjafnra tungumála, hvert tungumál hefði sín sérkenni, íslenska byggðist upp á 

sagnorðum, enska á nafnorðum, franska á lýsingarorðum og því væru slettur svo mikil 

mengun.  Þýðing úr einni tungu yfir á aðra hlyti ákveðnum lögmálum.
204

   

Í ávarpi árið eftir vísar hún til þýðingar orðsins menningar:  „Menning er dregið 

af orðinu maður og táknar framlag mannsins til allra þátta samfélagsins, þróunar þess og 

uppbyggingar.“
205

  Hún sagði menningu þjóðanna vera að hluta arf  frá störfum 

fortíðarmanna og ástæðan fyrir því að Íslendingar þekktu sína sögu væri tungumálið.
206

  

Hún rifjaði gjarnan upp sögu Bessastaða og ábúenda þar.  Rakti söguna að 

lýðveldisstofnun til að minna landsmenn á hvað hefði áunnist og að ekki væri sjálfsagt 

að búa í því samfélagi sem fólk þekkti í samtímanum.  Þetta má meðal annars sjá í 

innsetningarávarpi árið 1984 og nýársávarpi 1985.
207

 

 Í innsetningarávarpi árið 1984 benti Vigdís landsmönnum á að þeir hefðu brotið 

blað með því að kjósa sér konu í forsetaembættið og þyrftu að gera sér grein fyrir því. 

                                                 

201 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 1. G 807. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1979-1981. 

Ómerkt, Góðir samtíðarmenn. (Innsetningarávarp 1980.) , bls. 2. 
202 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 1. G 807. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1979-1981. 

Ómerkt, Góðir samtíðarmenn (Innsetningarávarp 1980), bls. 1-4. 
203 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 4. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1983-. Ávarp 

forseta Íslands 1. janúar 1983, bls. 3. 
204 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/80. 1. 1988-1989 Ræður og ávörp forseta Íslands, frú Vigdísar 

Finnbogadóttur. Áramótaávarp 1. janúar 1988.  Eitt á ég samt... bls. 1-6. 
205 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 4. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1983-. Ávarp 

forseta Íslands 1. janúar 1984,  bls. 5. 
206 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 4. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1983- . Ávarp 

forseta Íslands 1. janúar 1984, bls. 5. 
207 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 3. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður. Ómerkt. Góðir 

Íslendingar og erlendir fulltrúar. (Innsetningarávarp 1984.), bls. 4 og Vef. „Nýársávarp 1985“,  bls. 1 og 

2. 
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Ísland vekti athygli á erlendri grundu og forvitni fólks um þjóðina.
208

  Í ávarpi árið 1987 

hvatti Vigdís þjóðina til þess að halda í sérstöðu sína.  Mikil áhrif frá öðrum 

menningarþjóðum gætti á Íslandi, sem henni þótti gott og gilt en þjóðinni væri hættara 

við því en áður að tapa þjóðlegum menningararfi sínum.  Henni þótti brýnt að laga 

innflutta menningu að þjóðlegum gildum og minnast sagnararfsins.  Þekking og 

menntun væri þjóðinni  mikilvægir þættir í þessu tilliti.  Hún vitnaði í orð Kristjáns 

Eldjárns og boðskapur hennar ber það með sér að hún hafi metið hann mikils og jafnvel 

verið undir áhrifum frá honum í embætti.
209

   

 Í nýársávarpi árið 1981 vildi Vigdís vekja máls á voninni.  Hún vísaði í pistil 

sem fannst í kirkju í Baltimore, Desiderata eða Leiðarljós. Boðskapur pistilsins snérist 

um hvernig gott væri að takast á við lífið, hvaða framkoma væri vænleg til árangurs og 

hvernig fólk og aðstæður best væri að forðast.  Vigdís vísaði einnig í ljóð um mikilvægi 

vonarinnar. Þjóðinni hefði gengið verst þegar vonleysi ríkti.
210

  Bjartsýni var annar 

þáttur sem Vigdís vildi að þjóðin tileinkaði sér.  Bjartsýni snérist ekki um að vera 

ábyrgðarlaus og  blekkja sjálfan sig.  Hún notaði sögu þjóðarinnar til að leggja áherslu á 

að hægt væri að leita í kistur hennar til að sjá sigra forfeðranna yfir draumum sínum.  

Hún talaði um að þjóðin ætti orðstír sinn, þrátt fyrir mótbárur í lífinu, útlendingar 

undruðust hvernig svo fámenn þjóð færi að. Hún hvatti þjóðina í að vanda  verk sín, 

hver svo sem þau væru og veita æskunni þekkingu.  Þekking væri ekki aðeins mikilvæg 

fjárfesting heldur færði fólki styrk til að takast á við ótta, hafa skoðanir og væri 

ungmennum landsins kjölfesta.
211

   

Landgræðsla var stór þáttur í boðskapi Vigdísar til þjóðarinnar.  Hún óskaði eftir 

þátttöku þjóðarinnar í þeim efnum í nýársávarpi árið 1982. Hún tók upp þráðinn þar sem 

Kristján endaði náttúruverndarsjónarmið sín en lagði sérstaka áherslu á að planta 

trjám.
212

  Í áramótaávarpi árið 1990 sagði Vigdís landið og fólkið það sem framtíðin 

byggðist á.  Á sextíu ára afmæli Skógræktarfélags Íslands var fléttað saman trjárækt og 

barnauppeldi. Vigdís sagði lítið gagn í  að græða landið ef fólkinu væri ekki sinnt. Hún 

                                                 

208 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 3. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður . Ómerkt. Góðir 

Íslendingar og erlendir fulltrúar. (Innsetningarávarp 1984.),  bls. 2. 
209 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/43  2. 1987-1987 Ávörp og ræður forseta Íslands.  Nýársávarp 

forseta Íslands 1987, bls. 1-4. 
210 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 1. G 807. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1979-1981. 

Áramótaávarp forseta Íslands 1. jan. 1981, bls. 1-5.  
211 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/80. 1. 1988-1989 Ræður og ávörp forseta Íslands, frú Vigdísar 

Finnbogadóttur. Áramótaávarp 1. janúar 1988.  Eitt á ég samt... bls. 1-6. 
212 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 2. G 808. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1982-1983. 

Nýársávarp forseta Íslands Vigdísar Finnbogadóttur 1. janúar 1982, bls. 3-5. 
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minntist á stofnun samtaka sem sinna átti þessum varðandi uppeldi barna. Henni þótti 

áhyggjuefni að börn gengju um sjálfala og skorti umhyggju, uppeldi og fræðslu.  

Samfélagið gerði kröfur um tvær fyrirvinnur fyrir hvert heimili því yrðu börnin 

útundan.
213

 

Vigdís kom inn á uppeldislegan og siðferðislegan boðskap og  gagnrýndi 

drykkjusiði fólks líkt og sagði;  „Það er gaman að skemmta sér, en að ganga til þess að 

skemmta sjálfum sér við að gleyma stundu og stað aðeins til að drepa tímann er með því 

dapurlegasta sem samfélagið hefur fundið sér til dægrastyttingar.“
214

  Einnig kom hún 

inn á eiturlyfjaneyslu.  Vigdís var fyrsti forsetinn til að tala um notkun eiturlyfja við 

þjóðina, enda þekking á þeim málum og jafnvel forvarnir orðnar meira áberandi í 

hennar forsetatíð.
215

  Vigdís minntist á unga fólkið í árvarpi árið 1983.  Eldra fólk mætti 

leggja sig fram í að sýna ungu fólki skilning án þess að reyna að hafa vit fyrir þeim. Til 

þess að geta miðlað af reynslu sinni til ungu kynslóðarinnar þyrfti aga og kærleik.  Í 

þessu felst ákveðinn siðferðis- eða uppeldislegur boðskapur til eldra fólksins og gæti 

einnig hafa átt að virka sem hvatning á yngri kynslóðir.  Hún lagði áherslu á hófsemi 

samfara því að stefna hátt.
216

  Ræðu sína árið 1984 endaði hún með því að biðja ungt 

fólk að gæta lífs síns, fara að lögum og reglum og sagði: „Gætið að heilsu og umfram 

allt varist vágesti sem spilla henni.  Þjóð okkar má engan einstakling missa um aldur 

fram.“
217

  Vigdís kom aftur að fíkniefnavandanum í ávarpi ársins 1985 og sagði 

sjálfstæði og kjark ungu fólki brýnir eiginleikar til að berjast gegn því að verða þeim 

skaðvaldi að bráð.
218

  Vigdís vakti máls á  ofbeldisverkum og misnotkunar fólks á 

börnum  í ávarpi 1994,  hún velti því fyrir sér hvað hefði gerst og hverjar ástæðurnar 

væri fyrir þessu.  Henni þótti áríðandi að huga að uppeldi barna og gleyma þeim ekki 

amstri dagsins, vanrækslu væri ekki hægt væri að lýða.
219

 Í loka áramótaávarpi sínu 

gerði hún tækni að viðfangsefni.  Hún benti á að þjóðin gæti ekki sætt sig við að ala 

                                                 

213 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/80. 3. Ávörp og ræður forseta Íslands 1990. Ávarp forseta 

Íslands 1. janúar 1990. Nýársávarp 1990,  bls. 4-5. 
214 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 2. G 808. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1982-1983. 

Nýársávarp forseta Íslands Vigdísar Finnbogadóttur 1. janúar 1982,  bls. 6.  
215 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 2. G 808. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1982-1983. 

Nýársávarp forseta Íslands Vigdísar Finnbogadóttur 1. janúar 1982, bls. 6.. 
216 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 4. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1983-. Ávarp 

forseta Íslands 1. janúar 1983,  bls. 4-5. 
217 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 4. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1983-. Ávarp 

forseta Íslands 1. janúar 1984,  bls. 6.   
218 Vef. „Nýársávarp 1985“, bls. 1-4, hér bls. 3. 
219 ÞÍ. 12. Ræður og ávörp. 1996. B/154. 1993, 1994. 2. G 829. Ræður, ávörp og greinar forseta Íslands 

1994.  Áramót 1993-94,  bls. 2-4. 
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börn sín upp við ofbeldisfulla tölvuleiki og sjónvarpsefni.  Fígúrur sem birtust á 

skjánum yrðu fyrir ofbeldi og stæðu upp alheilar eftir herlegheitin.  Hún sagði:  „tölvan 

er mesta undur, en hún getur líka orðið grimmur tímaþjófur, lævís og lipur eins og 

erfðasyndin og vímugjafarnir.“
220

  Henni þótti brýnt að bregðast við þessu og varðveita 

æsku þjóðarinnar.
221

  

 Þjóðernishyggju hugmynda gætti í ræðu Vigdísar árið 1983.  Hún tengdi sögu 

Bessastaða og sögu landsins í kjölfar umræðu um tímann og minningar. Hún sagði 

eftirfarandi:   

Rismikið blómaskeið þjóðarinnar á miðöldum tengdist Bessastöðum ... því 

næst daprar aldir örbirgðar, doða og sinnuleysis, þegar þjóðin hafði gefið líf 

sitt og vinnuþrek erlendu konungsvaldi ... þegar íslensk þjóð rumskar eftir 

langan svefn og vaknar til dáða með frelsishugsjón að leiðarljósi.222 

Þessi lýsing er dæmigerð fyrir þjóðernissinnuð viðhorf sjálfstæðisbaráttunnar. Vigdís 

dró fram einkenni þjóðarinnar með stolti í ræðum sinum.  Sérkenni landsins, 

þjóðarinnar og tungumálsins og vildi að hlúð yrði að þessum þáttum.  Í áramótaávarpi 

árið 1990 talaði hún um að Íslendingar þekktu svo marga í landinu persónulega ólíkt því 

sem þekktist annarsstaðar í heiminum, hvort sem um væri að ræða lífs eða liðið fólk.  

Hún sagði: „Lífs eða liðið sagði ég, því engin þjóð sem ég þekki man eins vel þá sem 

gengnir eru og hin íslenska, engin þjóð er jafniðin við að draga þá inn í umræðuna um 

daginn og veginn með því að vitna til þess hvað þeir sögðu og gerðu“
223

  Í kjölfarið 

talaði hún um fámennið, tunguna og minningarnar sem gerðu þjóðina sérstaka.
224

  

Ríkjandi í boðskap Vigdísar var að sameina þjóðina til verka.  Vera 

sameiningartákn þjóðarinnar.  Í ávarpi frá árinu 1985 kom þetta fram meðal annars;  

Með samstöðu og einurð öðluðust Íslendingar frelsi á sínum tíma og með 

samstöðu og skynsemi má þjóðinni takast að beita seglum upp í vindinn og 

komast í trausta höfn. En til þess verða allir að leggjast á eitt og það má ekki 

hvarfla að neinum að skorast undan.  Ábyrgðin er allra, hvers og eins.  Það 

                                                 

220 Vef. „Nýársávarp 1996“, bls. 1-3, hér bls. 2. 
221 Vef. „Nýársávarp 1996“, bls. 1-3. 
222 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 4. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður 1983-. Ávarp 

forseta Íslands 1. janúar 1983, bls. 1. 
223 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/80. 3. Ávörp og ræður forseta Íslands 1990. Ávarp forseta 

Íslands 1. janúar 1990. Nýársávarp 1990, bls. 3. 
224 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/80. 3. Ávörp og ræður forseta Íslands 1990. Ávarp forseta 

Íslands 1. janúar 1990. Nýársávarp 1990,  bls. 3. 
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má enginn láta sem svo að sér komi heill þjóðar ekki við, að það sé annarra 

að sjá um farkostinn.  Verri óvin en andvara- og sinnuleysi er varla að 

finna.225 

Í ávarpi árið 1986 tók hún tæknina sem dæmi og sagði tölvur í nútímanum ekki meiri 

skaðvald en síma eða sláttuvél þegar slíkt taldist til nýjunga.  Hún reyndi að varna því 

að gjá myndaðist á milli kynslóða og gæti það hafa verið partur af sameiningarboðskap 

hennar.  Að börn þekktu ekki umhverfið sem foreldrar þeirra störfuðu í og unglingar 

ættu erfitt með að tjá sig sökum þess að þennan þátt skorti á heimilið, henni þótti því 

áríðandi að tengja kynslóðirnar betur saman.  Vigdís taldi framar öllu tungumálið tengja 

þjóðina saman.
226

 Tungumálsumræðan var mjög áberandi sem sameiningarafl í orðræðu 

Vigdísar og þetta má sjá í flestum ávörpum hennar til þjóðarinnar. 

Vigdís varaði við krepputali í áramótaræðu  árið 1989, þrátt fyrir að þrenginga 

gætti í landinu fannst henni þjóðin ekki ætti að láta krepputal ná tökum á sér.  Þjóðin 

ætti svo margt, hreint lofti, sérstæða tungu og fleiri þætti.  Hún óttaðist gjá á milli 

borgar og sveita, milli þeirra sem hefðu atvinnu og atvinnulausra og hvatti þjóðina til að 

vinna að samstöðu og réttindum öllum til handa.
227

  Hún benti þjóðinni á lánsemi sína. 

Þegar atvinnuleysi ríkti, ættu landsmenn samt sem áður margt að þakka.  Þetta kom 

meðal annars fram í ávörpum áranna 1993 og 1994 en þá var atvinnuleysi í 

landinu.
228

Vigdís ræddi um heimsmálin í ávarpi árið 1991.  Hún var ekki vön að 

minnast beinlínis á slíkt, þó talaði hún inn í samtímann án þess þó að draga fram 

ákveðin átök eða sigra.  Í þessu ávarpi minntist hún með létti á endalok kalda stríðsins, 

sameiningu Þýskalands og Persaflóastríðið.  Hún sagði samskipti manna og þjóða 

viðkvæm og hverful.  Hún talaði um stöðu Íslands gagnvart EFTA og Evrópubandalagi, 

enda EES samningurinn í umræðunni. Henni þótti hugur þjóðarinnar hulinn þoku í 

þessu málefni og vildi veita fræðslu um hvað málið snérist.  Samvinna ætti ekki snúast 

um kúgun og þjóðin yrði að stíga varlega til jarðar í samningagerðum til að varðveita 

sjálfstæði sitt.  Pólitískur boðskapur birtist í tengslum við EES samningnum enda var 

hún honum hlynnt.  Vigdís minntist einnig á það að mannauður þjóðarinnar væri meira 

                                                 

225 Vef. „Nýársávarp 1985“, bls. 1-4, hér bls. 1.   
226 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/42. 3. G 829. Forseti Íslands. Ávörp og ræður. Ómerkt. Góðan 

dag, Góðir Íslendingar.(Nýársávarp 1986), bls. 2-3. 
227 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/80. 1. 1988-1989.  Ræður og ávörp forseta Íslands, frú Vigdísar 

Finnbogadóttur. Ávarp 1. Janúar. Áramót 88-89, bls. 1-8. 
228 ÞÍ. 12. Ræður og ávörp. 1996. B/154. 1993, 1994. 1. G 829. Ávörp og ræður forseta Íslands, Vigdísar 

Finnbogad. 1993. Ávarp forseta Íslands 1. janúar 1993, bls. 1-5 og ÞÍ. 12. Ræður og ávörp. 1996. B/154. 

1993, 1994. 2. G 829. Ræður, ávörp og greinar forseta Íslands 1994.  Áramót 1993-94, bls. 1-6. 
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virði en náttúruauðlindir.
229

  Aftur vakti hún máls á heimsmálunum  árið 1992.  Þar 

minntist hún á Persaflóastríðið, styrjöldina í Júgóslavíu og upplausn stórveldis 

Sovétríkjanna.
230

 Í síðasta áramótaávarpi Vigdísar talaði hún inn í samtímann, en á árinu 

áður höfðu snjóflóðin í Súðavík og á Flateyri og hörmulegar afleiðingar þeirra varpað 

skugga sínum yfir þjóðarsálina.  Hún minntist á vanmáttinn sem þjóðin upplifði á 

stundum sem þessum og færði þeim sem höfðu misst, hluttekningu sína, en að öðru leyti 

fjallaði hún ekki um málið í ávarpinu.
231

 

Hugsun varðandi samstöðu og sameiningu gengu í gengnum margar af ræðum 

Vigdísar, samstaða var henni mikilvæg og hlutverk hennar sem samstöðutákn hefur hún 

bersýnilega tekið alvarlega.  Uppeldislegur boðskapur í ræðum Vigdísar snéri ekki síður 

að eldra fólki en því yngra.  Hún kom oftar en ekki með varnarorð til eldri 

kynslóðarinnar um að láta ekki það sem yngra fólk tæki sér fyrir hendur ógna sér.  

Vigdísi þótti varðveisla tungumálsins áríðandi, landgræðsla. Menntun, uppeldi og 

réttindi barna áttu hug hennar sem og almenn mannréttindi.  Siðferðislegur boðskapur 

var  áberandi í fórum hennar, ásamt forvörnum.  Vegna kynferðis Vigdísar hafði hún 

áhrif á baráttuna um jafnrétti. Hún lagði þrátt fyrir það fremur áherslu á húmaníska þætti 

í orðum sínum fremur en femíníska.
232

  Vigdís talaði sjaldan beint inn í veraldleg 

málefni líðandi stundar, þrátt fyrir að boðskapurinn hafi hitt í mark.  Hún dró ekki oft 

fram þætti úr heimsmálum og byggði utan um þá boðskap, en það breyttist þó örlítið 

þegar líða tók á forsetatíð hennar.  Eftir árið 1990 komu heimsmálin inn í ávörpin 

hennar en ekki í miklu magni.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

229 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/81. 1. 1991-1991. G 808.  Ávarp forseta Íslands Vigdísar 

Finnbogadóttur 1. janúar 1991, bls. 1-7. 
230 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands. 1996. B/81. 2. 1992-?. G 829. Ávarp forseta Íslands 1. Janúar 1992,  bls. 

5.  
231 Vef. „Nýársávarp 1996“, bls. 1-3, hér bls. 2. 
232  Húmanismi sem lífsspeki er manngildisstefna sem leggur áherslu á mannleg verðmæti og gildi 

einstaklingsins, jöfn tækifæri og andlegt frelsi. Femínismi greinir kynjamun og valdamisræmi milli 

kynjanna í samfélaginu. 
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Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið greint frá boðskapi forseta Íslands, þeirra Sveins 

Björnssonar, Ásgeirs Ásgeirssonar, Kristjáns Eldjárns og Vigdísar Finnbogadóttur. 

Nýársávörp og innsetningaræður endurspegla ríkjandi áherslur í boðskap þeirra.  

Boðskapurinn hefur verið greindur út frá þáttum úr uppeldi, samfélagslegu landslagi og 

ríkjandi hugmyndafræði.  

Áhrifa gætti frá Frímúrarareglunni í boðskap Sveins í tengslum við bræðralag, 

kærleik og tilraun hans til að bæta samfélagið.  Ég upplifði Svein eins og föðurímynd 

þjóðarinnar.  Hann tók við embætti með víðtæka reynslu á sviði þjóðmála, hafði einnig 

kynnst stjórnmálum í Danmörku og staðið að samningagerðum fyrir hönd Íslands á 

erlendum vettvangi.  Framfarahyggja einkenndi ræður Sveins og gæti hann hafa verið 

undir áhrifum fá Ungmennafélaginu án þess að bein tenging sé ljós.  Skandinavismi, eða 

hugmyndin um samstöðu Norðurlandanna var ríkjandi í ræðum Sveins.  Hann mótaði 

forsetaembættið og leiddi þjóðina áfram þegar hún var að fóta sig í nýju hlutverki sem 

sjálfstæð þjóð.   

Ásgeir tengdist hugmyndafræði Grundtvigs í gegnum tengdaföður sinn og 

guðfræðimenntun sína. Ríkjandi þjóðernishyggja á Íslandi átti einnig rætur sínar hjá 

Grundtvig en þær bera með sér framfarahyggju í tengslum við hinn forna arf.  Þær 

hugmyndir eru áberandi í orðræðu Ásgeirs, ásamt frjálslyndi guðfræðinnar og störfum 

hans í Frímúrarareglunni.   

 Kristján kom úr annars konar umhverfi en hinir forsetarnir,  hann var alþýðlegur, 

kom úr sveitinni, hafði upplifað miklar og örar breytingar.  Starf hans sem 

þjóðminjavörður og fornleifafræðingur gerðu það að verkum að hann var vel að sér í 

sögu landsins og menningu.   

Vigdís var lituð af uppeldi sínu, hvað hvatningu til þekkingarleitar, 

tungumálavarðveislu og menningarástar varðar.  Með kjöri í embætti færði hún 

kynjajafnréttisboðskap til þjóða heims. Hún var síður með femínískar áherslur en lét 

almennan jöfnuð fólks sig varða. Réttindi barna og ungmenna vógu þungt hjá henni og 

ljáði hún þeim rödd. 

 Grundvallarmunurinn á ríkjandi boðskapi þessara fjögurra forseta sem greint 

hefur verið frá, er sá að Sveinn Björnsson lagði mesta áherslu á uppeldislega- og 

siðferðislega þætti.  Ásgeir Ásgeirsson  tók hlutverkið um að standa vörð um lýðræðið 

mjög alvarlega og kom mest af forsetunum inn á pólitískan boðskap og samfélagsmál.  
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Trúarlegur boðskapur var hvað mest áberandi í ræðum Ásgeirs.  Kristján Eldjárn kenndi 

þjóðinni mannasiði á mjög hreinskilinn hátt og lagði mikið upp úr náttúruvernd. 

Kristján var meira í ætt við raunhyggju en þjóðernishyggju og var alþýðlegri á allan 

hátt. Vigdísi Finnbogadóttur var það mikið í mun að koma sameiningarhlutverki 

forsetans á framfæri og er það einkennandi í hennar skrifum, hún taldi  tungumálið 

mikilvægasta verkfærið til þess.   Hún var meira í þáttum eins og uppeldi barna, 

mannauði, tilfinningum, bjartsýni, þakklæti og von sem gætu verið afleiðingar af 

uppeldislegum áherslum til kvenna, að höfða til tilfinningalegra þátta þjóðarinnar.  

Samfélagsleg vandamál voru mun meira á dagskrá í ræðum Vigdísar en annarra forseta.   

 Þrátt fyrir ólíkar áherslur hjá hverjum forseta, eru þau lík að mörgu leyti.  Sveinn 

og Vigdís áttu uppeldis- og siðferislega þáttinn sameiginlegan, þrátt fyrir að hann hafi 

einkennt Svein hvað mest.  Sveinn og Ásgeir töluðu gjarnan inn í samfélagsmálin þó 

það hafi verið meira áberandi í fórum Ásgeirs að ræða um það sem efst var á baugi í 

landsmálum.  Náungakærleikur, vilji til að bæta mannkynið og bræðralagshugsun skín 

einnig í gegnum ræður þeirra. Uppeldisleg skilaboð Kristjáns til þjóðarinnar voru 

beinskeytt.  Hann kom sér beint að efninu, þótt það gæti komið illa við fólk.  Sveinn 

talaði um leti og gervimennsku á þennan hátt líkt og Kristján en sem dæmi 

áfengisneyslu og sóun fjármuna á almennari máta líkt og Vigdís varðandi 

fíkniefnaneyslu. 

Áhrifa þjóðernishyggju Grundtvigs gætir hjá Vigdísi og Sveini en sá þáttur var 

mest áberandi í meðförum Ásgeirs. Enda sjást tengsl hans við hugmyndafræði 

Grundvigs vel.  Menningarlegur boðskapur er áberandi hjá öllum forsetunum, hvað 

söguna og bókmenntaarfinn varðar.  Lýðræðisfyrirkomulagið var þeim öllum mikilvægt 

þrátt fyrir að það sjáist best í ræðum Ásgeirs. 

Bókmenntaást Kristjáns og Vigdísar var áberandi, þau vitnuð gjarnan í ljóð 

boðskapi sínum til stuðnings.  Þetta gæti í hugum einhverra hafa misst marks en annarra 

sem rýndu í orð þeirra, hafa haft djúpstæð áhrif.   Kristján hvatti þjóðina til þess að láta 

ekki mata sig á hverju sem er og vildi sameina þjóðina með tungumálinu líkt og Vigdís.   

 Það mætti í raun segja að Sveinn hafi mótað embættið og Ásgeir tekið boltann 

frá honum og skapað fleiri áherslur. Boðskapur þeirra litaðist talsvert af 

stjórnmálaafskiptum, þeir töluðu gjarnan um efnahagsmál og leituðu í smiðju 

stjórnarfarslegra þátta.  Kristján tók mið af þeim en boðskapur hans og persóna var með 

allt öðrum hætti, enda þótti einhverjum hann ekki nægilega forsetalegur eins og fram 

kom í innsetningarræðu hans.  Vigdís tók upp þráðinn frá Kristjáni en leitaði í smiðju 
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þeirra allra en virðist sem kvenlegra uppeldisáhrifa hafi gætt í boðskap hennar. 

Tilfinningaleg nálgun og samfélagslegir þættir voru mun meira teknir fyrir.   

Forsetinn er andlit þjóðarinnar á erlendum vettvangi og getur gripið í taumana 

þegar sundrung ríkir hjá öðrum ráðamönnum landsins. Þýðingarmesta niðurstaða 

rannsóknarinnar er að forsetinn gegnir að mínu mati mjög þýðingamiklu hlutverki 

varðandi það að sameina  þjóðina og stendur vörð um lýðræði með boðskap sinn að 

vopni.  
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