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Ágrip 

 

Ísland er ungt lýðveldi og strax í upphafi beindust augu manna að forseta þess og 

forsetafrú. Fyrsta forsetafrúin setti mark sitt á söguna þegar hún mótaði venjur og 

hefðir fyrir Bessastaði, sem næstu eiginkonur fylgdu eftir. Hér verður fjallað um 

eiginkonur forseta lýðveldisins frá stofnun þess árið 1944 til ársins 1996 þegar Vigdís 

Finnbogadóttir endaði sitt tímabil á Bessastöðum. Hún setti mark sitt á söguna þegar 

hún varð fyrsta konan til að hljóta kjör til forsetaembættisins. Vigdís Finnbogadóttir 

kemur hér við sögu sem bæði forseti og forsetafrú á Bessastöðum. 

Hér verður fjallað um Georgíu Björnsson, sem var eiginkona Sveins Björnssonar,  

Dóru Þórhallsdóttur, eiginkonu Ásgeirs Ásgeirssonar, og loks Halldóru Eldjárn, 

eiginkonu Kristjáns Eldjárns. Markmið hér er að varpa ljósi á störf forsetafrúarinnar 

og greina samfélagið sem þær lifðu í. Konan var ekki sjáanleg lengi vel þar sem 

feðraveldisáhrifin voru mikil á þessum tíma. En innkoma Vigdísar Finnbogadóttur 

breytti allri myndinni til framtíðar. Í upphafi verður gerð grein fyrir hverri og einni 

forsetafrú, störfum og hvaða heimildir eru til fyrir hendi að segja hennar sögu. Síðari 

hluti ritgerðarinnar fjallar um kjör Vigdísar og hvernig verk hennar komu inn á svið 

feðraveldisins. Ritgerðin er byggð á frumheimildum í Þjóðskjalasafni Íslands, 

greinum í dagblöðum og svo á viðtölum við Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi 

forseta, og fyrrverandi deildarstjóra forsetaembættisins, Vigdísi Bjarnadóttur. 
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Herra ritstjóri! 

Þegar Lýðveldishátíðarnefndin var skipuð, þótti mjer furðu gegna, að 

þar átti engin kona sæti. Og meira en helmingur íslensku þjóðarinnar 

eru konur! 

Hátíðarnefndin hefir nú birt dagskrá hátíðarhaldanna á Þingvöllum og í 

Reykjavík dagana 17. og 18. þ.m. Þar er einnig gengið fram hjá 

konunum, og enginn fulltrúi skipaður fyrir þeirra hönd. Íslendingar 

voru með fyrstu þjóðum, sem viðurkenndu fullt jafnrjetti karla og 

kvenna, og er það þakkar vert, og þjóðinni til sóma. En hvar er nú 

jafnrjettið? Og er þetta ekki ósæmileg lítilsvirðing í garð 

kvenþjóðarinnar, á mestu fagnaðar hátíð okkar Íslendinga? Þess er 

fastlega vænst, að hátíðarnefndin svari þessum spurningum á 

viðeigandi hátt, með því að gera tafarlaust ráðstafanir til þess að úr 

þessum misfellum verði bætt.   

                                                                                               Kona.
1
 

 

 

Hugtakið feðraveldi (patriarchy) hefur verið sett fram til þess að ná utan 

um hin margþáttuðu form kúgunar karla á konum og greina þau svo. 

Þetta hugtak var sérstaklega vinsælt í fræðaheiminum fram til ársins 

1970 en feðraveldishugtakið náði fyrst að greina og ná utan um margháttuð 

form kúgunar karla á konum. Með feðraveldi er, í einfölduðu máli, átt við eins 

konar kerfi félagslegra formgerða sem karlar nýttu til þess að hafa vald yfir 

konum.
2
   

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 „Lesendabréf“ Morgunblaðið 15. júní 1944, bls. 2 

2
 Erla Hulda Halldórsdóttir „Sagnfræðin, femínisminn og feðraveldið“, bls. 41 
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Inngangur 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á störf fyrstu eiginkvenna forseta 

lýðveldisins, störf þeirra að Bessastöðum frá árunum 1944 til ársins 1996. Hver er 

saga þeirra kvenna er tóku að sér hlutverk húsmóður að Bessastöðum við hlið 

lýðræðiskjörins forseta Íslands? Einnig verður varpað ljósi á hvernig Vigdís kom inn í 

myndina sem húsmóðir þjóðarheimilisins samtímis því að vera forseti.   

Hér verður í upphafi gerð grein fyrir því þegar fyrsta forsetafrúin var komin til 

starfa eftir að Sveinn Björnsson var kosinn af Alþingi á Þingvöllum árið 1944. 

Sögusviðið er Lögberg á Þingvöllum. Gísli Sveinsson, forseti sameinaðs þings, setti 

þingfund. Mikil þáttaskil voru í vændum fyrir Íslendinga því að lýðveldið Ísland 

skyldi stofnað og fyrsti forseti landsins kjörinn.  

Hér að framan er vitnað í lesendabréf þar sem kvartað er undan því að konur 

hafi ekki tekið þátt í þessum merka degi Íslendinga hinn 17. júní 1944. Þykir bréfritara 

súrt, að konur séu ekki hafðar með í ráðum við undirbúning á þessari fyrstu þjóðhátíð 

lýðveldisins. Feðraveldið, sem skilgreint er hér ofar í ritgerðinni, var þarna vel við 

lýði og konum var ekki gert hátt undir höfði í samfélaginu á þessum tíma.  Þær áttu að 

vera heima, vera húsmæður og taka á móti gestum. 

Sveinn Björnsson, ríkisstjóri Íslands, var kjörinn af þingmönnum og hinn 

nýkjörni forseti undirritaði eið að stjórnarskránni.
3
 En hvergi var minnst á forsetafrú 

lýðveldisins á þessum degi. Forsetafrúin sú fyrsta var eiginkona Sveins Björnssonar,  

Georgía Björnsson. Hún fékk það hlutverk að móta það stóra verkefni, sem fólst í því 

að vera eiginkona nýkjörins forseta Íslands. Hér var óplægður akur að því leyti, að 

Íslendingar höfðu haft danskan konung og drottningu hundruð ára fram að þessum 

tíma. Hvernig átti forsetafrúin að vera? Drottning Íslands eða átti hún að vera þjóðleg, 

venjuleg kona? Árið 1943 var gerð skoðanakönnun á vegum tímaritsins Helgafells. 

Niðurstöður hennar voru þær að 70% þjóðarinnar vildu, að forsetinn yrði kosinn í 

beinum kosningum af þjóðinni.
4
 Þjóðin vildi fá að ráða hvernig forseti yrði kosinn 

hverju sinni. Þá væri allt undir. Frambjóðandi til forseta byði sig fram og að 

sjálfsögðu væri einnig maki hans hluti af þeirri mynd. Þau kæmu fram saman, 

sameiginlega væri embættið þeirra.    

 

                                                 
3
 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson Ævisaga, bls. 318-9 

4
 Guðjón Friðriksson. Saga af forseta, bls. 86 



  8 

 

Hér verður rakin sú vegferð að því marki sem heimildir gefa upplýsingar um 

en þær hafa verið af skornum skammti. Heimildir um Georgíu Björnsson eru til að 

mynda takmarkaðar. Verður hér í upphafi rakinn opinber ferill hennar, fyrst sem 

sendiherrafrú og sem ríkisráðsfrú. En eftir lýðveldisstofnun tók hún við sem fyrsta 

forsetafrú lýðveldisins Íslands og sinnti því starfi með sóma. Dóra Þórhallsdóttir og 

Halldóra Eldjárn fetuðu seinna í fótspor Georgíu og voru forsetafrúr á Bessastöðum.   

Árið 1980 var Vigdís Finnbogadóttir kosin forseti Íslands. Þá var komin kona 

sem var forseti og forsetafrú í senn, og verður nánar gerð grein fyrir því hér í þessari 

ritgerð. Þá var komið nýtt landslag í feðraveldinu en hvernig var þá saga konunnar á 

tímabilinu 1980-1996? Við skoðum það hér einnig með Vigdísi, á hennar kjörtímabili. 

Hvaða máli skipta makar við forsetakjör? Hvernig er þeim lýst í 

kosningablöðunum og hvaða kostum eru þeir sagðir vera búnir þar? Hvernig ræktuðu 

forsetafrúrnar hlutverk sitt á Bessastöðum með þeim heimildum sem liggja fyrir þar 

um? Hvernig fór Vigdís í gegnum sitt starf sem forseti og hvernig var hennar nálgun á 

því að vera bæði forsetafrú Bessastaða samtímis því að vera forseti lýðveldisins? 

 Þetta eru þær spurningar sem ég legg fyrir hér en jafnframt verður skoðað 

hvernig samfélagið í heild var og tilurð feðraveldisins á þessum tíma. Feðraveldið 

hafði mikil áhrif á það hvernig forsetafrúin átti að vera. Menn voru sammála því 

almennt á þessu tímabili, að forsetafrú Íslands átti að vera góð húsmóðir og vera hæf í 

að taka á móti gestum. Sú skoðun var einnig enn við lýði þegar Vigdís Finnbogadóttir 

fór í framboð, kona og einstæð móðir. Þar vantaði víst makann til að taka á móti 

gestunum.   

Hér verður leitast við að sýna fram á að allar þær konur er fengu það hlutskipti, 

að verða forsetafrúr, eftir að eiginmenn þeirra voru kosnir forsetar lýðveldisins 

ræktuðu allar hlutverk sitt með sóma. Þær tókust á við verkefnið af alúð, þrautseigju 

og voru úrræðagóðar þegar til dæmis þurfti að nálgast vörur erlendis frá, vörur sem 

voru ófáanlegar hér á landi. Ég nefndi hér fyrr að það hefði verið hlutskipti að verða 

forsetafrú. En þetta voru orð Halldóru Eldjárn. Það má því með sanni segja að svo hafi 

verið raunin, því þær voru allar eiginkonur forsetaframbjóðenda og voru orðnar 

forsetafrúr þegar eiginmenn þeirra voru kjörnir á Bessastaði. Þær tókust á við þjónustu 

í embætti, við hlið eiginmanna sinna, eins og til var ætlast, og þær stóðu allar sína 

plikt. Klæðnaður kvennanna var einatt í umræðunni á þessum tíma eins og er enn í 

dag. 
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Georgía Björnsson  

 

Georgía Hoff-Hansen fæddist 18. janúar 1884. Foreldrar hennar voru Hans 

Henrik Emil Hansen, lyfsali og jústitzráð í Hobro á Jótlandi, og kona hans Anna 

Catherine Hansen. Fjölskyldan var vel efnum búin og að baki Georgíu var fólk í 

góðum efnum og mikils metið í samfélaginu.
5
 Georgía kom til Íslands í heimsókn árið 

1902 til systur sinnar, sem var gift Michael Lund lyfsala
6
 í Reykjavík. Í þessari 

heimsókn kynntist Georgía Sigríði Björnsdóttur sem var systir Sveins Björnssonar. 

Tveimur árum eftir Íslandsferðina hitti Georgía fyrir tilviljun Sigríði í 

Kaupmannahöfn.  Í framhaldi af þeim fundum fór svo, að Sveinn Björnsson, sem var í 

Kaupmannahöfn við nám, hitti Georgíu.
7
 Þau voru gefin saman á Hobro á Jótlandi 

árið 1908 en settust að í Reykjavík eftir námslok Sveins í Kaupmannahöfn.
8
 Sveinn og 

Georgía eignuðust sex börn. Georgía Björnsson starfaði við hlið eiginmanns síns sem 

sendiherrafrú í Kaupmannahöfn, þau rúm tuttugu ár sem þau bjuggu í Danmörku. Þar 

starfaði Sveinn sem sérlegur ráðunautur þeirra ríkistjórna, er sátu hér að völdum. 

Sveinn þótti mjög fær samningamaður og var ákveðið árið 1940, þegar Bretarnir 

hernámu Ísland, að kalla hann heim til annarrar þjónustu. Þá tók ríkisstjórnin að sér 

meðferð utanríkismála þar sem Danmörk var hernumin og Dönum því gert ókleift að 

annast þau mál fyrir hönd Íslands. Meðferð konungsvaldsins skyldi einnig vera 

yfirtekin af ríkisstjórn Íslands. Sveinn Björnsson varð því ráðunautur 

ríkisstjórnarinnar í um það bil eitt ár. Fjölskyldan flutti til Íslands og Sveinn lagði 

grunn að íslenskri utanríkisþjónustu og kom þar að gagni hin mikla reynsla hans sem 

sendiherra í Kaupmannahöfn öll árin á undan.
9
 Agnar Klemens Jónsson minntist 

Sveins og Georgíu í grein sem hann skrifaði í Morgunblaðið árið 1981. Lagði hann 

þar áherslu á, að ekki væri hægt að nefna störf Sveins Björnssonar án þess að minnast 

eiginkonu hans Georgíu. Hún hafi staðið við hlið manns síns í því ábyrgðarfulla mikla 

starfi er hann gegndi fyrir hönd landsins. Hún hafi verið „indælis kona, skörungur og 

elskuleg í senn“.
10

 Hvort sem það var fyrir Íslendingana sem bjuggu í 

                                                 
5
 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson Ævisaga, bls. 121 

6
 Sigurður Nordal.“Litla stúlkan í Apótekinu“, bls. 12 

7
 „Húsfreyjurnar á Bessastöðum“ 19. júní 1953, bls. 3 

8
 Bjarni Guðmarsson. Hrafn Jökulsson. Forsetar Íslenska lýðveldisins, bls. 22 

9
  Agnar Kl. Jónsson. „Sveinn Björnsson Forseti Íslands Aldarminning“ Morgunblaðið 27. febrúar 

1981, bls 17-18 
10

 Agnar Kl. Jónsson. „Sveinn Björnsson Forseti Íslands Aldarminning“ Morgunblaðið 27. febrúar 

1981, bls. 18 
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Kaupmannahöfn eða þegar hún bjó á Bessastöðum, þá var hún tilbúin að liðsinna 

þeim er á aðstoð þurftu að halda.
11

 Í eftirmælum um Svein Björnsson, sem rituð voru í 

Alþýðublaðinu árið 1952, segir frá því, hvernig íslenskir stúdentar minntust þess 

hversu dýrmætt það hafi verið fyrir þá, er dvöldust í Kaupmannahöfn við nám á 

kreppuárunum 1931 til 1933, að hafa sendiráð Íslands í borginni. Þeir bjuggu við 

gjaldeyrisskort og  takmarkaða yfirfærslu gjaldeyris. Þá sé það ekki ofmælt að 

sendiráðið hafi hreinlega bjargað sumum stúdentum frá beinum sulti.
12

 Góðvild hafi 

verið mikil hjá sendiherranum og starfsliði hans. Þannig má því leiða að því líkum að 

Georgía sendiherrafrú hafi einnig lagt þar hönd á plóg.
13

   

Eftir hernám Danmerkur árið 1940 tók ríkisstjórn Íslands að sér meðferð 

konungsvalds á Íslandi. Alþingi setti reglur varðandi meðferð þess valds sem fól í sér 

að a.m.k. þrír ráðherrar þyrftu að undirrita lög og mikilvægar ákvarðanir 

ríkisstjórnarinnar. Þetta fyrirkomulag þótti of þungt í reynd svo ákveðið var að breyta 

því og kjósa þess í stað einn mann sem fengi embætti ríkisstjóra. Samkomulag varð 

því á Alþingi, með meirihluta atkvæða, að Sveinn Björnsson tæki að sér þetta 

embætti. Var hann settur ríkisstjóri, í Alþingishúsinu árið 17. júní 1941.
14

 Þá var 

Georgía Björnsson orðin ríkisstjórafrú. Reynsla hennar sem sendiherrafrú fyrir land 

og þjóð var dýrmæt og hefur það án efa mótað það nýja hlutverk er hún tókst nú á við. 

Í þau þrjú ár sem ríkisstjórafrú stóð hún við hlið eiginmanns síns og tók virkan þátt í 

þeim skyldum er lagðar voru fyrir hana. Þannig kom að góðum notum reynsla 

Georgíu sem eiginkona sendiherra í Kaupmannahöfn, þar sem hún var manni sínum 

stoð og stytta á umbrotatímum í Evrópu.
15

 Hún þurfti þar sífellt að undirbúa veislur og 

standa fyrir móttökum í sendiráðinu. Fékk hún mikið hrós fyrir veislurnar og þegar 

ljóst var að hún færi til Íslands bauð hún nokkrum úr þjónustuliðinu að koma með á 

Bessastaði.
16

 

Deilur um hvar framtíðarbústaður ríkisstjóra, æðsta embættis íslensku 

þjóðarinnar, ætti að vera voru miklar þegar ríkisstjóraembættið var stofnað árið 1941. 

Pólitíkin litaði skoðanir manna hvað það varðaði. Blöð íhaldsmanna lögðust gegn því 

að flytja embættið frá höfuðstaðnum til Bessastaða en dagblaðið Tíminn var á 

                                                 
11

 Agnar Kl. Jónsson. „Sveinn Björnsson Forseti Íslands Aldarminning“ Morgunblaðið 27. febrúar 

1981, bls. 17-18 
12

 Ólafur Hansson „Fyrsti íslenzki þjóðhöfðinginn“ Alþýðublaðið 2. febrúar 1952, bls. 7  
13

 Þórður Sveinsson. ,,Forsetafrúin“. Jörð, bls. 14-15  
14

 Gyfi Gröndal. Sveinn Björnsson. Ævisaga, bls. 279 -280  
15

 Gylfi Gröndal. Sveinn Björnsson.  Ævisaga, bls. 327-328 
16

 Nanna Rögnvaldardóttir. Ævi mín og sagan sem ekki mátti segja, bls. 29 
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öndverðum meiði. Þar á bæ þótti mönnum vera vel við hæfi að taka Bessastaði í 

notkun þrátt fyrir að danskir embættis- og höfuðsmenn höfðu búið þar áður fyrr.
17

 Og 

niðurstaðan varð sú, að Bessastaðir þóttu vera tilvalið þjóðhöfðingjasetur og var 

ákveðið að ríkisstjóri skyldi hafa búsetu þar. Var tekið til við að hefja endurbætur á 

húsinu og bæta við húsgögnum. Studdist Sveinn við ráðleggingar breska sendiherrans 

Howard Smiths og aðstoðarmanns hans.
18

 Eitthvað hafði verkinu seinkað og fór 

ríkisstjórinn með Georgíu ríkisráðsfrú og ríkisráðsritara sínum, Pétri Eggertz, til 

Bessastaða, til að líta eftir verkefninu. Iðnaðarmennirnir, sem tóku á móti þeim, voru 

fámæltir. Georgía hnippti þá í Pétur og bað hann hljóðlega að fara með Svein í 

göngutúr og koma tilbaka hálftíma síðar. Þetta gerðu þeir og er þeir komu til baka 

voru iðnaðarmennirnir léttir og kátir. Georgía sagði manni sínum frá því á heimleið að 

iðnaðarmennirnir hefðu sagst getað klárað verkið fyrr en áætlanir  segðu til um. 

Sveinn var ánægður með þá niðurstöðu. Georgía sagði Pétri seinna, hvernig henni 

hefði tekist að fá iðnaðarmennina til þess að klára verkið fyrr en áætlað var. Hafði hún 

haft meðferðis tvær sherryflöskur í veskinu og bauð þeim að væta kverkarnar. Pétri 

var þó til efs að sherrýflöskurnar hafi haft mikið að segja heldur það að Georgía hafði 

svo hlýtt og geislandi viðmót og það hafi ráðið mestu.
19

 Hún stóð fast að baki Sveini, 

því sagan segir að ef henni fannst sem einhver kæmi illa fram við eiginmanninn, þá 

bölvaði hún þeim sama í sand og ösku. Pétur Eggerz, forsetaritari, sagði frá því þegar 

hann fór með Sveini forseta til Bandaríkjanna, að þá hafi Georgía kallað hann til sín 

og sagt: „Og mundu að hafa eyrun og augun opin, hlusta og skoða og sofa lítið. Sofið 

geturðu alltaf. Menn sofa allt of mikið og hugsa allt of mikið um, af hverju þeir geta 

ekki sofið meira.“ Þarna sé Georgíu Björnsson vel lýst.
20

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Pétur Eggerz. Minningar ríkisstjóraritara, bls. 11-12 
18

 Pétur Eggerz. Minningar ríkisstjóraritara, bls. 13 
19

 Pétur Eggerz. Minningar ríkisstjóraritara, bls. 34-35 
20 Bjarni Guðmarsson. Hrafn Jökulsson. Forsetar Íslenska lýðveldisins, bls. 54-55 
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Fyrsta forsetafrú Íslands 

 

17. júní 1944 var lýðveldið Ísland stofnað á Þingvöllum og kosið um hver 

skyldi verða fyrsti forseti þess. Sveinn Björnsson fékk flest atkvæði og þá var Georgía 

orðin fyrsta forsetafrú lýðveldisins Íslands. Georgía bar inn í embættið sýn á hvernig 

forsetafrú Íslands skyldi vera. Áhrif frá dönskum siðum og venjum hafa væntanlega 

verið ríkjandi á Bessastöðum í valdatíð Sveins Björnssonar. Þannig kom í hlut 

Georgíu að skapa venjur og siði í starfi forseta Íslands og forsetafrúarinnar einnig. 

Fyrsta veisla forseta lýðveldisins Íslands og forsetafrúarinnar var haldin að 

Bessastöðum 22. júní 1944.
21

   

Forsetahjónin þurftu að sigla milli skers og báru til að forðast konungsstíl á 

embættinu en jafnframt því að skapa því virðingarsess.  Sendiráðum Íslands voru send 

bréf með beiðni um að þau útveguðu „allar eða sem flestar protocol 

[siðareglur]bækur“
22

 sem væru í notkun hjá vinaþjóðum Íslands til þess að allt mætti 

rétt fara í samskiptum og umgengni við þjóðhöfðingja ríkjanna.
23

  

Jón Krabbe minnist hennar þegar hann var aðstoðarmaður Sveins á 

sendiráðsárunum í Kaupmannahöfn.
24

 Hann skrifaði: „Sveinn Björnsson átti mikla 

stoð í konu sinni. Vegna hygginda hennar, óþreytandi gestrisni og hæfileika til að taka 

á móti gestum ásamt hæfileikum hans sem diplómats sóttust menn eftir því að koma á 

heimili þeirra, og orðstír þess varð langtum meiri en vænta mátti um sendiráð eins af 

smæstu ríkjum Evrópu.“
25

 Forsetafrúin Georgía var þá orðin sextug að aldri. 

Georgíu tókst að gera íbúðarhúsið á Bessastöðum heimilislegt. Húsgögnum var 

haganlega raðað eftir því sem forsetafrúnni fannst henta.
26

 Georgía hafði einnig  yndi 

af blómum og var lagt til að blómaskáli yrði byggður við íbúðarhúsið.
27

 Hollensk 

viðskiptanefnd, er kom hingað til lands árið 1947, færði svo forsetafrúnni fjöldann af 

skrautblómum að gjöf, þar sem þeir höfðu greinilega haft spurnir af  blómaáhuga 

forsetafrúarinnar.
28

  

                                                 
21

 „Fyrsta veisla forseta að Bessastöðum“ Morgunblaðið 24. júní 1944, bls. 12 
22

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1994-22 B-B 51. Sérstaklega örk 4 og 5. 1941-1980 
23

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1994-22 B-B 51. Sérstaklega örk 4 og 5. 1941-1980 
24

 Bjarni Guðmarsson. Hrafn Jökulsson. Forsetar Íslenska lýðveldisins, bls. 54 
25

 Bjarni Guðmarsson. Hrafn Jökulsson. Forsetar Íslenska lýðveldisins, bls. 54 
26

 Þórður Sveinsson. ,,Forsetafrúin“ Jörð, bls. 15   
27

 „Forsetafrúin 65 ára í gær“ Morgunblaðið 19. janúar 1949, bls. 9 
28

 „Hollenzk viðskiptanefnd komin hingað“ Tíminn 17. september 1947, bls. 1 
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Bessastaðir Georgíu Björnsson 

 

Hinn 21. október 1950 skrifaði forsetaritari eftirfarandi bréf; 

Sendiráð Íslands, London 

Þegar Haraldur heitinn Árnason var staddur í London síðastliðið haust, 

annaðist hann ýms innkaup og fyrirgreiðslur fyrir forsetafrú Georgíu Björnsson. 

Vegna skyndilegs fráfalls Haraldar hefur ekki verið kleift fyrr en nú að gera sér grein 

fyrir hve mikið Haraldur heitinn lagði út, en það mun hafa verið £38.0.11. Eru það nú 

tilmæli skrifstofunnar að áðurnefnd upphæð verði greidd til Mr. E. H. Tyson, 

Sherbourne House, 13 Savile Row, London W.1. og skuldfært við ríkissjóð vegna 

forseta Íslands.
29

  

  

Hér kemur í ljós að Georgía forsetafrú notfærði sér sambönd starfsmanna 

sendiráðs Íslands í London til þess að versla inn fyrir forsetaembættið. Tímarnir voru 

erfiðir vegna stríðslokanna og ekki mikið framboð á Íslandi. Reikningur sem er 

dagsettur 6. ágúst 1947 og er stílaður á „Fru President Sveinn Björnsson“ er frá 

Colonial – Pakhuset í Kaupmannahöfn. Þarna var verið að panta sendingu heim til 

Íslands með M/S Brúarfossi. Meðal annars 100 kíló smjör, ostur, asíur og 29 kiló egg 

fyrir forsetaembættið.
30

 Niðursuðuvörur voru einnig pantaðar frá Seeman Brothers, 

Inc. í New York, eins og epli, sveskjur og fleira sem senda átti heim samkvæmt 

reikningi dagsettum 15. júní 1948.
31

 Pöntunarlisti fyrir forsetafrúna finnst einnig á 

skjalasafni og á hann er skrifað með blekpenna „Sendur Vilhjálmi Þór 2/8 ´49“.
32

 Hér 

er mögulegt, að þessi pöntunarseðill hafi verið sendur beint til forstjóra Sambands 

íslenskra samvinnufélaga (SÍS). Hann hafi jafnvel verið sá sem hafði milligöngu um 

viðskipti forsetafrúarinnar á þessum erfiðu tímum.  

Vilhjálmur Þór var forstjóri þessa félags árið 1949 en hafði áður verið 

utanríkismálaráðherra og fór með Sveini Björnssyni í opinbera heimsókn til 

Bandaríkjanna árið 1944.
33

 Sveinn Björnsson hafði hins vegar áður komið að stofnun 

samkeppnisaðila SÍS, Eimskipafélags Íslands, árið 1907 þegar hann kom heim frá 

námi.
34

 En á þessum pöntunarseðli var forsetafrúin Georgía að biðja um ávaxtasafa, 

                                                 
29

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1986-1 B-B 40. Sveinn Björnsson – Borðaskipan, vörukaup 
30

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1986-1 B-B 40. Sveinn Björnsson – Borðaskipan, vörukaup 
31

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1986-1 B-B 40. Sveinn Björnsson – Borðaskipan, vörukaup 
32

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1986-1 B-B 40. Sveinn Björnsson – Borðaskipan, vörukaup 
33

 Pétur Eggerz. Minningar ríkisstjóraritara, bls. 60 
34

 „Forusta um stofnun alinnlends skipafélags“ Morgunblaðið 2. febrúar 1952, bls. 5 
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ávexti í dósum, þurrkaða ávexti og niðursoðið grænmeti eins og aspargus og grænar 

baunir fyrir Bessastaði.
35

  

 Georgía kom ávallt til dyranna eins og hún var klædd og oft ef einhver mál 

brunnu á henni tók hún þéttingsfast um handlegg á viðkomandi til þess að leggja 

áherslu á málefnið. Hún var oft með vindling í munni „og annan í hendi, til þess að 

eyða ekki tíma í að sækja nýjan vindling, þegar hún var búin með þann, sem hún var 

að reykja“.
36

 

Georgía Björnsson kom oft fram ein síns liðs sem forsetafrú Íslands. Var hún 

til dæmis viðstödd þegar fyrsta íslenska talmyndin, „Milli fjalls og fjöru“ eftir Loft 

Guðmundsson, var frumsýnd í Gamla Bíói.
37

 Einnig er sagt frá því að hún hafi verið 

nokkrum sinnum viðstödd landsfundi Kvenréttindafélags Íslands, (K.R.F.Í)
38

 og að 

hún hafi gefið nýju farþegaskipi nafnið „Hekla“ þegar því var hleypt af stokkunum 

árið 1948.
39

 Þetta eru aðeins nokkur dæmi. Georgía var sæmd heiðursmerki Hinnar 

íslensku fálkaorðu. Fékk hún stórkross fyrir að hafa staðið við hlið síns eiginmanns í 

þeim mikilsverðustu embættum sem hann hafði gegnt fyrir íslenska þjóð. Þótti 

mönnum þannig sómi að því, að hún fengi sem mestan heiður fyrir að sinna þeirri 

æðstu embættisstöðu íslenskra kvenna, sem forsetafrú íslenska lýðveldisins.
40

 

Í tímaritinu Nýju Kvennablaði sagði svo:   

Ég veit ekki hvort öllum er ljóst hve mikill vandi hvílir á herðum 

húsfreyjunnar á Bessastöðum og hve margþættar kröfur eru gerðar til hennar. Því það 

er fyrst og fremst hún, sem hlýtur að setja sinn svip á heimilið, hér eins og allstaðar 

annarsstaðar. Það er því ekki ofmælt þó sagt sé að við stöndum í mikilli þakkarskuld 

við forsetafrú Georgíu Björnsson, fyrir það hve vel henni hefir tekist að sameina þann 

virðuleika, sem hæfir forsetaheimilinu, og þá hjartahlýju og gestrisni, sem jafnan hefir 

verið talið einkenni hinna góðu íslenzku heimila.
41

    

 

 

 

 

 

 

                                                 
35

 ÞÍ. Skrifstofa forseta Íslands 1986-1 B-B 40. Sveinn Björnsson – Borðaskipan, vörukaup 
36

 Pétur Eggerz. Minningar ríkisstjóraritara, bls. 33 
37

 „Frumsýning á fyrstu íslensku talmyndinni“ Morgunblaðið 14. janúar 1949, bls. 1 
38

 „Frá Landsfundi Kvenréttindafélags Íslands“ Tíminn 25. júní 1948, bls. 7 
39

 „Heklu“ hleypt af stokkunum í gær Alþýðublaðið 21. febrúar 1948, bls. 8 
40

 „Þrettán karlar og konur sæmd heiðursmerkjum Hinnar íslenzku fálkaorðu“ Alþýðublaðið 4.  janúar 

1946, bls. 6 
41

 „Forsetaheimilið á Bessastöðum“ Nýtt Kvennablað 1. nóvember 1944. 5. árgangur, bls. 8 
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Forsetakjör 1952 

 

Þegar Sveinn Björnsson féll frá í embætti 1952 var farið að leita að eftirmanni 

forseta Íslands. Sérstaklega varð barátta tveggja frambjóðenda, Ásgeirs Ásgeirssonar 

og séra Bjarna Jónssonar, hatrömm en á endanum var það Ásgeir sem náði kjöri. Í 

auglýsingum frambjóðenda fyrir kjördag voru kjósendur fengnir til þess að lýsa 

kostum frambjóðendanna, og því af hverju þeir kysu Ásgeir eða séra Bjarna. Þótti 

mönnum þeir báðir góðir menn í framboði til forseta og var oft haft á orði að 

eiginkonur þeirra beggja væru vel að því komnar að setjast að sem húsfreyjur 

Bessastaða. Sveinn Þórðarson, menntaskólakennari, nefnir til dæmis í Morgunblaðinu 

fyrir kosningarnar hversu vel eiginkona séra Bjarna Jónssonar, Áslaug Ágústsdóttir, 

„muni sóma sér vel sem húsfreyja á Bessastöðum“.
42

   

Þetta var rauði þráðurinn í umfjöllun um eiginkonur frambjóðendanna, sem var 

mjög lítil í kosningablöðunum, það að eiginkonan væri góð húsmóðir og tæki vel á 

móti gestum. Þar var Dóra Þórhallsdóttir á heimavelli þar sem hún hafði verið 

forsætisráðherrafrú og því alvön opinberum störfum húsfreyjunnar. Árið 1932 fór hún 

í opinbera heimsókn til Stokkhólms með Ásgeiri eiginmanni sínum sem þá var 

forsætisráðherra. Í Stokkhólmi voru forsætisráðherrahjónin viðstödd kynningu á 

Íslandi.
43

 Árið 1934 fylgdi hún einnig forsætisráðherra í ferð til London og 

Kaupmannahafnar.
44

 Dóra var 59 ára gömul þegar Ásgeir Ásgeirsson var kjörinn 

forseti og hún varð önnur forsetafrú lýðveldisins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Sveinn Þórðarson. „Æskulýðsleiðtoginn“ Morgunblaðið 15.  júní 1952, bls. 6 
43

 Gylfi Gröndal. Ásgeir Ásgeirsson Ævisaga, bls. 246 
44

 Gylfi Gröndal. Ásgeir Ásgeirsson Ævisaga, bls. 258 
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Dóra Þórhallsdóttir 

 

Dóra Þórhallsdóttir fæddist 23. febrúar 1893 í hjarta Reykjavíkur. Foreldrar 

hennar voru Valgerður Jónsdóttir og Þórhallur Bjarnason, prestaskólakennari og varð 

síðar biskup. Þriggja ára gömul flutti hún út fyrir Reykjavík í nýbyggt hús er faðir 

hennar reisti árið 1896 fyrir fjölskylduna og kallaði Laufás. Það stóð við suðurenda 

Tjarnarinnar og var flutt tilhöggvið til Íslands frá Noregi.
45

 Laufásvegur í dag er 

kenndur við þetta hús.
46

 Dóra átti fjögur systkini, Tryggva sem var elstur í hópnum, 

Svövu og Björn. Dóra var yngst.  Dóra þurfti ung að takast á við veikindi móður 

sinnar í lengri tíma og svo í framhaldinu móðurmissi. Hún varð að taka á sig ýmsar 

húsmóðurskyldur þar sem faðir hennar var biskup og gestakomur voru tíðar.
47

 Dóra 

leit á sig sem Reykjavíkurbarn þó að hún hafi alist upp í sveit. Laufás var nokkru fyrir 

utan Reykjavíkurbæinn og vildi Þórhallur faðir hennar að börn hans fengju að njóta 

þess að vera í tengslum við sveitina líka. Þess vegna keypti hann lítið kot fyrir utan 

bæinn, Móhús, og nefndi staðinn í höfuðið á sveitinni sem hann kom sjálfur frá, eða 

Laufási í Eyjarfirði.
48

 Dóra og Ásgeir Ásgeirsson kynntust árið 1915 og trúlofuðu sig 

á laun.
49

 Árið 1916 hélt Ásgeir út til Kaupmannahafnar í framhaldsnám í guðfræði, 

með áherslu á skólamál. Hafði hann hlotið styrk til þess frá Háskóla Íslands.  

Heimsstríðið var í algleymingi en þrátt fyrir það höfðu siglingaleiðir ekki lokast að 

fullu. Stanslausar bréfaskriftir voru á milli Ásgeirs og Dóru þennan tíma.
50

 Á meðan 

Ásgeir stundaði námið í Kaupmannahöfn missti Dóra bæði bróður sinn, Björn, og 

föður sinn, Þórhall biskup, sem andaðist 15. desember 1916. Þetta var þriðja 

dauðsfallið sem fjölskyldan í Laufási varð fyrir, því systkinin höfðu misst báða 

foreldra og bróður á skömmum tíma.
51

 Ásgeir og Dóra giftu sig 3. október árið 1917 í 

Reykjavík.
52

 Þau eignuðust þrjú börn sem voru uppkomin þegar Ásgeir varð forseti, 

þau Þórhall, Völu og Björgu. Þegar Ásgeir varð forsætisráðherra árið 1932 fluttu þau 

úr Laufási yfir í ráðherrabústaðinn við Tjarnargötuna. Þar var annríki 

forsætisráðherrafrúarinnar mikið og reglulega var móttaka gesta á vegum 

                                                 
45

 Gylfi Gröndal. Ásgeir Ásgeirsson Ævisaga, bls. 103 
46

 Þórhallur Ásgeirsson. „Dóra Þórhallsdóttir“ Móðir mín Húsfreyjan, bls.  222 
47

 „Að Bessastöðum“ Húsfreyjan. 2. tölublað. 1960, bls. 6 
48

„Húsfreyjurnar á Bessastöðum“ 19.  júní 1953, bls. 2 
49

 Gylfi Gröndal. Ásgeir Ásgeirsson Ævisaga, bls. 108 
50

 Sama heimild, bls. 115 
51

 Sama heimild, bls. 126  
52

 Sama heimild, bls. 136 
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ráðuneytisins. Meðal gesta á þessum tíma í ráðherrabústaðnum má nefna þáverandi 

krónprins og síðar konung, Friðrik IX, Lindbergh flugkappa og konu hans.
53

 

Forsetisráðherrafrúin var dugleg að mæta á fundi í Reykjavík er tengdir voru 

hugðarefnum hennar. Hún var verndari Lestrarfélags kvenna og sótti fundi þeirra og 

miðlaði af reynslu sinni sem frú forsætisráðherrans Ásgeirs.
54

 Meðal annarra verkefna 

kom hún fram á vegum Alþýðufræðslu safnaðanna og flutti erindi.
55

  

Í einu af fyrstu viðtölum sem tekin voru við Dóru eftir að hún varð forsetafrú 

kemur fram að hún er ánægð á Bessastöðum og hlakkar til að takast á við að vera 

forsetafrú þjóðarinnar. Þar lýsir hún því hversu mikið ungmennafélögin og starfsemi 

þeirra hafi haft áhrif á þau hjónin því þau voru virkir þátttakendur í þeim framan af. 

Félagsstörf voru Dóru í blóð borin og faðir hennar hafi umgengist marga í gegnum sín 

störf.
56

 Við embættistöku forseta Íslands 1. ágúst 1952 skrýddist Dóra Þórhallsdóttir 

skautbúningi og var það fordæmi sett sem forsetafrúr, sem á eftir komu, fylgdu eftir.
57

 

Á fullveldisdaginn 1. desember 1954 var hún sæmd stórkrossi Fálkaorðunnar.
58

    

 

Forsetahjónin héldu í opinbera heimsókn til Norðurlandanna og var sérstök athöfn 

haldin um borð í Gullfossi í tilefni af því.  

Forsetahjónin gengu til skips kl. 16:45 og hyllti mannfjöldinn þau, er þau 

stigu á skipsfjöl. Þar tóku á móti þeim skipstjórinn á Gullfossi og framkvæmdastjóri 

Eimskipafélagsins. Gengu forsetahjónin síðan í hljómleikasal skipsins og tóku þar á 

móti þeim m.a. handhafar forsetavaldsins, biskup, ráðherrar, sendiherrar, 

borgarstjórinn í Reykjavík, skrifstofustjórar í stjórnarráðinu og lögreglustjórinn í 

Reykjavík. Kvöddu þeir forsetahjónin og árnuðu fylgdarliði þeirra fararheilla. 

Að loknum kveðjum í hljómleikasalnum gengu forseti og forsetafrúin upp á 

efsta þilfar skipsins og kvöddu mannfjöldann á hafnarbakkanum. Fólkið hyllti 

forsetann með ferföldu húrra hrópi og forseti bað menn minnast ættjarðarinnar og var 

þá aftur hrópað ferfalt húrra og lúðrasveit lék þjóðsönginn. Lét Gullfoss síðan úr höfn 

fánum prýddur stafna á milli og þeyttu skip í höfninni eimpípur sínar í heiður og 

kveðjuskyni er Gullfoss lagði frá landi.
59

 

  

 

 

                                                 
53

 „Sjötug Dóra Þórhallsdóttir forsetafrú“ Tíminn 23. febrúar 1963, bls. 8 
54

 „Lestrarfjelag kvenna“ Morgunblaðið 28. október 1932, bls. 4 
55

 „Alþýðufræðsla safnaðanna“ Vísir 8. desember 1932, bls. 3 
56

 „Húsfreyjurnar á Bessastöðum“ 19. júní 1953, bls. 2 
57

 „Annar forseti hins íslenzka lýðveldis tók við embætti í gær“ Morgunblaðið 2. ágúst 1952, bls. 1 
58

 „Heiðursmerki“ Morgunblaðið 10. janúar 1954, bls.15 
59

 „Mikill mannfjöldi kvaddi forsetahjónin, er þau lögðu af stað til Norðurlanda í gær“ Alþýðublaðið 1. 

apríl 1954, bls. 1 
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Bessastaðir Dóru Þórhallsdóttur 

  

Sendiherra Íslands í London var einnig innan handar því hann hafði fregnað 

hjá forsetafrúnni, Dóru, að hún hefði mikinn áhuga fyrir því, að sem fyrst rættist úr 

húsgagnamálum embættisins. Sendi hann þá sýnishorn til ríkisstjórans af því sem 

fengist í Harrods í London á þessum tíma.
60

 Forsetaritari hafði sent bréf til 

sendiráðsins þar sem hann bað um aðstoð fyrir forsetafrúna því hún hafi mikinn áhuga 

á því að það rætist úr „forsetaseturshúsgagnamál[inu]“ sem fyrst.
61

 Í bréfi sem 

sendiherrann sendir til forsetaritara, Henrik Sv. Björnssonar, fjallaði hann um 

myndalistana yfir húsgögn sem hann hafi þegar sent og staðfestir þá fyrirætlan sína að 

aðstoða við að finna heppileg húsgögn.
62

 Dóra var því vel virk í embætti og nýtti vel 

sendiráð Íslands til þess að aðstoða forsetaembættið. Hér fyrir neðan eru nokkur bréf 

sem skrifuð voru frá forsetaembættinu til sendiráða Íslands.   

 

Hinn 20. ágúst 1953 er Aðalræðismannsskrifstofu Íslands í New York, skrifað; 

Forsetafrúin óskar að vekja athygli aðalræðismannskrifstofunnar á því, að 

pöntun skv. Meðfylgjandi invoice frá Sears, Roebuck og Co., er ennþá ekki komin 

fram. 

Er aðalræðismannsskrifstofan góðfúslega beðin að hlutast til um að hraðað 

verði sendingu.
63

  

 

Hér var Dóra búin að senda inn pöntunarlista til Sears, Roebuck & Co. í 

Bandaríkjunum fyrir ýmsum fatnaði, eins og til dæmis, dömukjól, „navy blue“, 

inniskóm, hönskum (hvítum, svörtum), slopp, hatti (svörtum) og uppþvottagrind (dish 

drainer).
64

 Dóra var tvímælalaust með öll sambönd erlendis virk til þess að fá hjálp 

við að klæðast sem best enda voru erfiðir tímar hér heima, svo stuttu eftir stríð. 

Hinn 8. september 1953 er ritað bréf; 

Forsetafrú Dóra Þórhallsdóttir hefur beðið frú Sigríði Björnsdóttur, konu Jóns 

Árnasonar, bankastjóra, að annast fyrir sig kjólakaup í Bandaríkjunum. 

Er sendiráðið góðfúslega beðið að láta frú Sigríði hafa nauðsynlega peninga í 

þessu skyni, en frúin mun snúa sér til sendiráðsins eða aðalræðismannsins í New 

York. 
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Samrit þessa bréfs hefur verði sent utanríkisráðuneytinu og    

  aðalmannsskrifstofunni í New York.
65

 

 

Hinn 13. október 1954 er sent út bréf frá embættinu sem byrjar á; 

  Góði vinur,   

Forsetafrúin hefur áhuga á að fá fyrir heimilið að Bessastöðum plastik-bakka 

til þess að nota við síðdegismóttökur, er menn þurfa að halda á kaffibolla, kökudisk, 

sígarettu, teskeið til að hræra í kaffibolla um leið og þeir heilsa öðrum gestum. Frú 

Dóra mun hafa séð slíkan bakka amerískan úr plastiki, innan mál 32 sentimetrar, og 

hann brúnn að lit, einlitur. 

Gætirðu góðfúslega útvegað okkur upplýsingar um verð slíkra bakka, en 

meiningin er að panta, ef líkar, 80-100 stk. 

      Með beztu kveðju,
66

 

 

Ekki er séð hver viðtakandinn er en má leiða að því líkum að tengiliðurinn sé í 

Bandaríkjunum. 

Anna Stephensen, sendirráðsritari í Kaupmannahöfn, fékk bréf sent frá 

forsetaritara 19. marz 1956 og þar stóð; 

 Kæra frk. Stephensen, 

Forsetafrú Dóra Þórhallsdóttir hefur beðið mig að spyrja yður hvort þér vilduð 

vera svo elskulegar að kaupa 8 pör af hvítum bómullarhönskum, til að nota við 

framreiðslu. Þetta eiga að vera karlmannahanskar, þar af 4 pör stór og 4 minni. 

Hanskarnir sem þér keyptuð handa stúlkunum líkuðu prýðilega, en þeir ryðga við 

hnappana, þegar þeir eru þvegnir, en við því mun vera ervitt að gera. 

Svo langaði forsetafrúna til að biðja yður að kaupa eina skjalamöppu fyrir sig, 

mun það eiga að vera fermingargjöf handa ungum herra. Taskan ætti því að vera 

þannig að hann gæti líka notað hana sem skólatösku. Talaði forsetafrúin um að taskan 

kostaði um 100 danskar krónur; ef að ekki er hægt að fá góða tösku fyrir það verð, 

óskaði forsetafrúin að þér létuð mig vita. 

Ef taskan yrði keypt, er hún fyrir einkareikning forseta Íslands, en hanskarnir fyrir 

embættisbústaðinn. 

Ég hef ekki sótt um greiðslu á ofangreindu til utanríkisráðuneytisins, en ef 

það er nauðsynlegt í þessu tilfelli þætti mér vænt um að þér létuð mig vita.
67

 

   

 

Þann 28. mars 1956 sendir forsetaritari, fyrir hönd Dóru forsetafrúar, 

eftirfarandi bréf til Önnu Stephensen, sendirráðsritara í Kaupmannahöfn; 

Kæra frk. Stephensen, 

Ég þakka yður kærlega fyrir bréfið og útréttingarnar fyrir forsetafrúna, 

innkaupin líkuðu prýðilega og bað forsetafrúin mig að skila kæru þakklæti og kveðju 

til yðar.  
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Nú langar forsetafrúna til að biðja yður að gjöra svo vel að sjá um fyrir sig 

innkaup á: 

4 st. celleri 

6 búnt radísur 

2 camembert-osta 

6 búnt grænt salat (höfuðsalat). 

Ofantalið á að nota við hádegisverð að Bessastöðum 11. apríl, svo að það væri 

bezt að það kæmi með síðustu flugferð frá Kaupmannahöfn fyrir þann dag. Það mun 

vera flugferð frá Flugfélagi Íslands sunnudaginn 8. apríl – og frá Loftleiðum 

mánudaginn 9. apríl og fer sú flugvél frá Kaupmannahöfn kl. 11.40 um morguninn. 

Það er nú ef til vill vissara að fá frekari upplýsingar um tímann í Höfn. 

Þessi innkaup eru fyrir einkareikning forseta. 

Með innilegu þakklæti og kærum kveðjum, 

   yðar einlæg,
68

 

 

Hér er bréf skrifað af forsetaritara til sendiráðsins í Kaupmannahöfn. Það er dagsett 4. 

nóvember 1959; 

Forsetafrú Dóra Þórhallsdóttir hefur falið mér að biðja sendiráðið góðfúslega að 

annast eftirtalin innkaup fyrir forsetaheimilið og sjá um heimsendingu og greiðslu á 

venjulegan hátt. 

1. 9. m. kögur á gólfteppið á borðstofunni á forsetasetrinu – grátt á lit.  

2. 3 ½ m. kögur á smáteppi – drapplitað – en ef sá litur fæst ekki þá grátt 

3. 60 skammta af C vítamíni Ascorbinsyre í 1 gramma skömmtum. 

4. Kaupa 3.85 m. af samskonar efni og meðfylgjandi prufa – efnið fæst hjá Per 

Reumert – afgreiðsludama frú Jappe. 

5. Láta líma meðfylgjandi styttu og disk, sem hvorttveggja er brotið. 

 

Einnig verða bráðlega send með Jóhannesi Snorrasyni flugstjóra málverk, sem 

forsetafrúin óskar innrömmuð í samskonar ramma og málverk, sem áður hafa verið 

send sendiráðinu til innrömmunar fyrir forsetahjónin – Jóhannes Snorrason flugstjóri 

mun einnig taka málverkin til baka þegar búið er að innramma þau og er sendiráðið 

vinsamlegast beðið að tilkynna honum eða skrifstofu forseta þegar málverkin eru 

tilbúin og mun Jóhannes þá senda eftir þeim eða sækja þau. 

     Með beztu kveðju,
69

 

       

 

Haustið 1954 sendir ritari forsetafrúarinnar eftirfarandi bréf til Hannesar 

Kjartanssonar, aðalræðismanns Íslands í New York.; 
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 Kæri Hannes, 

Forsetafrúin hefur beðið mig að senda þér meðfylgjandi pöntunarlista til 

Mongomery Ward og biðja þig að annast góða fyrirgreiðslu eins og áður. Jafnframt 

sendir hún ávísun fyrir $45.00 upp í kostnað. 

Þá biður Frú Dóra þig að útvega sér 300 lýsispillur og 300 vítamín pillur 

samkv. hjálögðum vörumiða, en skyldu þær ekki fást, biður frúin þig að útvega aðrar 

jafngildar. 

Loks biður frú Dóra mig að láta þig vita að hún sé hætt við að fá glasabakkana frá 

Ameríku. 

      Beztu kveðjur,
70

 

       

Ári seinna, 1955, var Dóra dugleg að senda út um allan heim pantanir fyrir 

kjólakaupum. Hinn 30. ágúst 1955 var utanríkisráðu 

neytið beðið um eftirfarandi: 

Hér með er þess beiðzt að ráðuneytið feli sendiráði Íslands í London, að 

greiða Sigursteini Magnússyni, aðalræðismanni í Edinborg  £38:7:6, er greiðast eiga 

firmanu Jenners í Edinborg vegna fatakaupa fyrir forsetafrúna.
71

 

 

Ritari forsetafrúarinnar sendir Utanríkisráðuneytinu svo bréf dagsett 5. september 

1955 fyrir hönd forsetafrúarinnar eftirfarandi:  

Forsetafrú Dóra Þórhallsdóttir hefur beðið frú Heinz Hartmann, Þýskalandi, 

að kaupa fyrir sig þar í landi einn kjól og eitt par af skóm og koma innkaupunum til 

sendiráðs Íslands, Tesdorpstrasse 19, Hamborg. 

Utanríkisráðuneytið er góðfúslega beðið að fela sendiráði Íslands í Þýskalandi 

að sjá um greiðslu á andvirði ofangreinds til frú Hartmann og eins um fyrirgreiðslu á 

sama í stjórnarpósti til Reykjavíkur, samkvæmt beiðni forsetafrúarinnar.
72

 

 

 

Sama dag er sent bréf til Mrs. Heinz Hartmann, c/o Stefán A. Pálsson, heildsali, 

Flókagötu 45 í Reykjavík, og þar kemur eftirfarandi fram; 

Dear Mrs. Hartmann, 

Madame Dóra Þórhallsdóttir asked me to send you her measurements and 

other information regarding the dress you are kindly buying for her. 

  Measurements: 

    Breasts  104 cm 

    Waistline 85 cm 

    Hips    102 cm 

    Length of skirt from waist down 80 cm. 

         „     from shoulder to waist in front 45 cm 

         „     in back 40 cm. 
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    Sleeves ¾ length 47 cm 

   American size of dress 16 1/2 .  

The dress is to be a short dinner or theater-dress with a neckline – that is 

neither too high nor too low, ¾ length sleeves, in finest material, pure-silk taft or 

crepe, or other pure-silk material – not satin.  The colour preferable wine-red or 

medium blue, the third choice a warm old-gold colour. The dress is not to be a two 

piece dress. 

Madame Dóra Þórhallsdóttir would be most grateful if you would also buy 

shoes for her in the colour of the dress, the so-called pumb-stile of shoe – the plain 

shoe all closed – with high heals, size 8 ½ B, American size-number. 

The Icelandic Legation, Tesdorpsstrasse 19, Hamburg will pay the cost of this 

purchase and forward it to Madame Dóra Þórhallsdóttir. 

     Very truly yours,
73

 

 

Bréf hér fyrir neðan er skrifað 4. júní í Reykjavík árið 1957. Bréfið er stílað á 

aðalræðismann Íslands í New York, Hannes Kjartansson; 

  Kæri Hannes, 

Forsetafrúin hefur beðið mig að skrifa yður um matvæli sem hún hafði talað 

um að biðja yður að kaupa fyrir hádegisverðinn, sem haldinn verður að Bessastöðum 

fyrir Svíakonung, sunnudaginn 30. júní nk. Það sem hún hefur ákveðið að biðja yður 

um, er eftirfarandi: 

1. ks. (ca. 12 stk.) Honey Dew melónur, vínber, bæði svört og græn, hindber 

(raspberries) ef þau fást falleg 

cellerí, ca. 12 – 15 búnt 

Hádegisverðurinn verður fyrir 28 manns, og er ætlunin að hafa í desert, 

melónu og vínber saman, og hindber einnig til skrauts. Um magnið af vínberjum og 

hindberjum, ef þau fást á þessum tíma, þori ég ekki að segja, en vissast er að hafa það 

rúmlega áætlað, einnig með tilliti til þess að eitthvað kann að skemmast á leiðinni 

(ætli 10 lbs af hverju væri hæfilegt?). 

Bezt er, að allt þetta verði sent aðeins fáum dögum fyrir veisluna, en þó nógu 

snemma til þess að það verði komið fram. Melónurnar verður að velja hæfilega 

þroskaðar með tilliti til þessa. 

Ef ekki eru til góðar Honey Dew, verður væntanlega að velja Cantaloupes, og 

hafa þær þá fleiri, með tilliti til stærðarinnar. 

Vilduð þér senda mér línu og láta mig vita, hvort ekki megi gera ráð fyrir, að 

þessir ávextir verði til á þessum tíma, sem um er að ræða? 

      Með beztu kveðju, 

      yðar einlægur,
74

 

        

 

Dóra forsetafrú var greinilega vel með á nótunum hvað var nýjasta nýtt og leitaði víða 

fanga að því besta er hún taldi vera fyrir forsetasetrið á Bessastöðum. Hinn 5. júlí 
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1957 skrifar forsetaritari til dæmis eftirfarandi bréf til aðalræðismanns í Genóva, 

Hálfdáns Bjarnasonar: 

 

 Kæri Hálfdán, 

Forsetafrúin bað mig að skrifa þér og þakka þér innilega fyrir innkaupin á litlu 

borðdúkunum og serviettunum, það eru komnir 28 smádúkar, 1 langur dúkur, 28 

millilagsserviettur og 28 matarserviettur. Nú langar forsetafrúna að biðja þig að láta 

búa til, til viðbótar, 8 smádúka, 8 matarserviettur og 8 millilagsserviettur. 

Dúkarnir og servietturnar eru yndislega fallegar og vekja almenna aðdáun, þær voru 

notaðar í fyrsta sinn þegar sænsku konungshjónin komu um daginn. 

Forsetahjónin báðu mig að bera þér beztu kveðjur sínar, þau voru mjög ánægð yfir 

Ítalíuförinni. 

Ég bið kærlega að heilsa öllum þar syðra og öll fjölskyldan biður kærlega að heilsa 

þér. 

      Innilegar kveðjur,
75

 

 

Reykjavík þann 9. júlí 1957 skrifar forsetaritari aftur til Hannesar; 

Kæri Hannes, 

Forsetafrúin hefur beðið mig að skrifa yður og þakka yður kærlega fyrir 

kaupin á ávöxtum og grænmeti vegna konungsveislunnar, og fyrir þá fyrirhöfn, sem 

þér höfðuð af málinu. Allt kom með skilum á réttum tíma og reyndist vera ágætt.

 

Út af greiðslu, fyrir matvælin: Einfaldast er að þér biðjið sendiráðið í 

Washington að endurgreiða yður kostnaðinn og færa ríkissjóði til gjalda vegna 

konungsheimsóknar. Utanríkisráðuneytið mun gefa sendiráðinu fyrirmæli þar 

aðlútandi. 

      Með beztu kveðjum, 

Haraldur Kröyer
 76

 

        

 

Reykjavík þann 10. júlí 1957 er sent bréf til Önnu Stephensen, sendiráðsritara í 

Kaupmannahöfn; 

Kæra Anna Stephensen, 

Forsetafrúin bað mig að spyrja yður hvort þér vilduð vera svo elskulegar að 

kaupa fyrir hana tvo tvíarma kertastjaka úr silfurpletti, ekki mjög háa, sem færu vel á 

borði, og 3-4 litlar barnaskeiðar úr silfri, og senda hingað heim við fyrstu hentugleika. 

Þér færið þetta til skuldar á venjulegan hátt. 

     Með innilegum kveðjum og þakklæti,  

      yðar einlæg,
77
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Reykjavík þann 29. júlí 1957 var skrifað frá forsetaembættinu til sendiráðsins í 

Kaupmannahöfn; 

 

Kæra Anna Stepensen, 

Forsetafrúin bað mig að skila innilegu þakklæti til yðar fyrir innkaupin á 

silfrinu fyrir sig, henni líkaði það prýðilega. 

Forsetafrúnni þætti mjög vænt um, ef sendiráðið gæti annast innkaup á efni í 

hádegisverðinn, sem á að vera á Bessastöðum 14. ágúst, vegna heimsóknar forseta 

Finnlands. Það sem vantar er: 

  30 kjúklinga, fína, þá beztu sem hægt er að fá, 

  6 búnt af radísum, 

1    kg. Rocquefort-ost, 

1 kg. Camenbert-ost, 

Stilka-selleri (til að setja ost á ) þarf að vera nóg á 4 föt – handa 28 manns. 

Nektarínur (ferskjur) 

Bananar, 

Plómur og perur. 

  

Því miður veit ég ekki hve mikið þarf af hverri tegund þessara ávaxta, sem 

ætlaðir eru í desert, en þeir verða bornir fram á stórum fötum, og þarf til að fylla 4 föt. 

Hentugasta ferðin frá Kaupmannahöfn virðist vera með flugvél Flugfélags 

Íslands, sem fer frá Kaupmannahöfn kl. 17.00 12. ágúst nk. 

     Með innilegum kveðjum og þakklæti, 

      yðar einlæg
78

 

         

Hinn 17. febrúar 1959 skrifar forsetaritari til herra Ambassador, dr. Kristins 

Guðmundssonar sem var í sendiráði Íslands í London á þeim tíma; 

  Kæri vinur, 

Forsetafrúin hefur beðið mig að færa þér og starfsmönnum sendiráðsins beztu 

þakkir fyrir kaupin á bollapörunum. Þau komu fram óskemmd og forsetafrúin er 

sérstaklega ánægð með þau. 

      Með beztu kveðjum, 

      þinn einlægur,
79

 

 

Það var gestkvæmt á Bessastöðum í tíð Dóru og Ásgeirs, svo ekki hefur verið 

vanþörf á nýju bollastelli. Í upphafi forsetatíðar Ásgeirs hafði forseti Sameinaðs 

Alþingis, Jón Pálmason frá Akri, skrifað fyrstur í nýja gestabók sem hann færði nýju 

forsetahjónunum að gjöf. Bókin var þykk og stór og öll hin vandaðasta. Hafði hún 

verið gerð á vegum Handíðaskóla Íslands. Rúmlega fjögur hundruð gestir skrifuðu í 
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bókina eina vikuna og eftir að Dóra og Ásgeir höfðu búið á Bessastöðum í 15 mánuði 

var bókin meira en hálfnuð.
80

 Ásgeir gekkst fyrir því að fá heimild fyrir byggingu 

bókhlöðu á Bessastöðum, en sem myndi þá í framhaldinu gera forsetaembættinu kleift 

að taka á móti fleiri gestum en áður hafði verið.
81

 Fannst Ásgeiri það einnig vel við 

hæfi að á æðsta stjórnarsetri Íslands væri valið safn íslenzkra bóka.
82

 Dóra kallaði eitt 

herbergi á Bessastöðum „sína stofu“. Þar átti hún sitt athvarf og höfðu hjónin sett sín 

eigin húsgögn í þetta athvarf, til þess að auðveldara væri að venjast breytingunni, að 

vera búsett á Bessastöðum.
83

 Í þessari stofu var best að sitja, staldra við og hnýta 

teppi, enda var Dóra, framúrskarandi hannyrðakona.
84

 Soffía Ingvarsdóttir sagði svo 

frá í minningargrein um Dóru; „Frú Dóra gerði Bessastaði, forsetabústaðinn, að 

heimili, í þess orðs beztu merkingu. Þangað gátu vandamenn sótt frið og skjól, og 

gestir fóru þaðan þakklátari og ríkari í huga. Allir fundu, að Bessastaðir voru íslenzkt 

heimili, borið upp af þjóðlegri menningu. Úrvals íslenzk list og úrvals íslenzkur 

listiðnaður settu svipmót sitt á það.“
85

 

Við andlát forsetafrúarinnar í september 1964 var Ásgeir forseti nýbúinn að 

taka við áframhaldandi fjögurra ára setu í embætti. Forsetafrúin Dóra var vinsæl 

meðal þjóðarinnar og kom víða fram í nafni embættisins og nefnd sem „tignasta 

húsfreyja þessa lands.“
86

 Í dagblaðinu Vísi 15. september 1964 er pistill vegna útfarar 

Dóru, og segir þar; „Með grein þeirri sem Vísir birtir hér, eru rifjaðar upp minningar 

af frú Dóru Þórhallsdóttur, forsetafrú, að heimili hennar að Bessastöðum. Þetta er eitt 

af mjög fáum blaðaviðtölum sem hún átti. Birtist það árið 1954, er hún hafði gegnt 

hinni tignu stöðu í tvö ár og fyrir dyrum stóð fyrsta opinbera heimsókn 

forsetahjónanna til annarra landa, - til Danmerkur. Viðtalið birtist í danska 

kvennablaðinu Tidens kvinder og er eftir Sigurlaugu Bjarnadóttur. „Það gefur okkur 

myndina af hinni virðulegu, fögru konu og húsmóður, er sómdi sér í æðstu stöðu.“
87

 

Í viðtalinu við blaðamann sagði Dóra eftirfarandi; 

„Auðvitað fylgir stöðunni nokkur vandi og ábyrgð“ - segir forsetafrúin stundarkorni 

síðar, er við höfum lokið göngunni um forsetabústaðinn og sitjum yfir rjúkandi kaffi 

og kökum í dagstofunni. „Hinar ýmsu embættislegu skyldur verða að sjálfsögðu að 
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sitja í fyrirrúmi, þó að þær samræmist ekki alltaf persónulegum óskum í þessa eða 

hina áttina. Ég lít á stöðu mína fyrst og fremst sem húsmóðurstöðu, og hver húsmóðir 

hefur að mínu áliti miklu og göfugu hlutverki að gegna, sem hún verður að helga hug 

sinn allan og krafta. Að annast vel um manninn sinn og börnin og reyna að láta öllum 

á heimilinu líða eins vel og föng leyfa, er ærið verkefni sem engin góð húsmóðir lítur 

á sem hjáverk.“
88

 

 

Í forystugrein í Morgunblaðinu 15. september 1964 kemur fram; „Uppeldi hennar 

[Dóru] á rammíslenzku menningarheimili, sem stóð á traustum grundvelli íslenzkrar 

bændamenningar varð henni ómetanlegur styrkur við mótun forsetaheimilis að 

Bessastöðum. Framkoma hennar mótaðist af nánum kynnum af íslenzku fólki í borg 

og sveit. Íslandi var sómi að Dóru Þórhallsdóttur, hvort sem hún gegndi 

húsmóðurhlutverki á forsetasetrinu eða kom fram meðal erlendra virðingarmanna.“
89

  

Dætur og tengdadóttir Ásgeirs voru duglegar að fylla upp það skarð er 

forsetafrúin skildi eftir og fylgdu forsetanum í opinberar móttökur. Í veislum á 

Bessastöðum voru Björg og Vala Ásgeirsdætur sem og Lilly Ásgeirsson settar inn á 

háborðið í hlutverki húsfreyjunnar. Skjöl sýna þær skrifaðar inn á 

háborðskipulagninguna fyrir hádegisverðaboðin á Bessastöðum eftir að Dóra lést.
90

 

Í opinberri ferð Ásgeirs Ásgeirssonar til Bandaríkjanna í júlí árið 1967 var 

tengdadóttir hans með í för, Lilly Ásgeirsson, og sat hún við hliðina á Lyndon 

Johnson forseta Bandaríkjanna við hádegisverðarborðið í Hvíta húsinu en við hlið 

Ásgeirs sat Lady Bird, forsetafrú og eiginkona Johnson.
91
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Forsetakjör 1968 

 

Frú Soffía Ingvarsdóttir skrifaði svo í tímaritinu Þjóðkjör sem gefið var út í 

tilefni af framboði Gunnars Thoroddsen til forseta árið 1968; 

En þótt forsetaefni sé sjálfur búinn hinum beztu hæfileikum er enn eitt 

nauðsynlegt. Heim að Bessastöðum verða að liggja „tveggja spor.“ Við hlið Gunnars 

Thoroddsens stendur góð og glæsileg kona, frú Vala. Hún hefur alltaf stutt mann sinn 

í hinum mörgu ábyrgðarstörfum hans og nú síðast sem sendiherrafrú í 

Kaupmannahöfn. Við opinber tækifæri meðal tiginna manna hefur hún vakið eftirtekt 

vegna fágaðrar framkomu og glæsileika. Slíkir hæfileikar eru sérstaklega nauðsynlegir 

húsfreyjunni að Bessastöðum. ... Allir, sem til þekkja, vita, að heimili frú Völu og 

Gunnars Thoroddsens yrði fyrst og fremst þjóðlegt heimili, þar sem íslenzk list, 

gömul og ný, skipa öndvegi. Á þann veg viljum við, húsmæður, vita búnað 

Bessastaðaheimilis.
92

 

 

Jakob Ó. Pétursson, Akureyri, skrifaði í sama blað; 

Uppeldi hennar, [Völu] 

 - húsmóðurstörf hennar á heimili borgarstjóra, ráðherra og sendiherra - allt 

hlýtur að skapa það álit kjósenda við rólega yfirvegun, að frú Vala Thoroddsen sé 

hæfust flestra, ef ekki ALLRA íslenzkra kvenna til að skipa hið vandfyllta sæti 

húsmóðurinnar að Bessastöðum.
93

 

 

Í kosningablaðinu 30. júní sem var gefið út fyrir Kristján Eldjárn í framboði til forseta, 

skrifaði Jón Steffensen eftirfarandi:  

Heimili Kristjáns og frú Halldóru er eitt þeirra, sem ætíð er ánægjulegt að 

koma á, því þar gerir heimilisandinn manni veruna þægilega. Frú Halldóra er heið og 

björt yfirlitum, seintekin og fátölug en því gagnorðari, og frábær húsmóðir. Henni 

treysti ég fullkomlega til þess að skapa ásamt manni sínum svipmikið þjóðlegt heimili 

að Bessastöðum.
94
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Halldóra Ingólfsdóttir Eldjárn 

 

Halldóra Kristín Ingólfsdóttir Eldjárn fæddist á Ísafirði 24. nóvember 1923. 

Foreldrar hennar voru Ingólfur Árnason, verslunar- og útgerðarmaður, og Ólöf 

Jónasdóttir. Halldóra var elst fjögurra systkina, Sigríður kom næst, þá Helga og loks 

Árni sem var yngstur. Hún stundaði nám við Verslunarskóla Íslands og útskrifaðist 

þaðan vorið 1942, var afburðanemandi og hlaut hún á burtfararprófinu ágætiseinkun.
95

 

Halldóra starfaði á skrifstofu hjá Magnúsi Kjaran stórkaupmanni í Reykjavík. Árið 

1946 kynntist hún aðstoðarmanni þjóðminjavarðar, Kristjáni Eldjárn.
96

 Þau giftu sig á 

Ísafirði 6. febrúar 1947.
97

 Sama ár var Kristján útnefndur þjóðminjavörður og í 

framhaldi af því, eða árið 1950, fluttust Halldóra og Kristján í íbúð í nýja 

Þjóðminjasafninu ætlaða þjóðminjaverði og fjölskyldu hans. Fjölskyldan fór 

stækkandi, fjögur börn komin á legg. Ólöf var elst, Þórarinn, Sigrún og Ingólfur sem 

var yngstur.
98

 Í Þjóðminjasafninu bjuggu þau allt þangað til Halldóra og Kristján 

fluttu til Bessastaða eftir forsetakjörið árið 1968. Mikill gestagangur var, jafnt 

innlendra og erlendra fræðimanna, þann tíma er þau voru starfandi í 

Þjóðminjasafninu.
99

 Þegar Kristján Eldjárn var settur í embætti forseta 1. ágúst 1968 

var Halldóra 44 ára gömul.   

Strax eftir vígslu Kristjáns í embætti sóttust sendiherrar erlendra ríkja eftir 

áheyrn nýkjörins forseta. Var því annasamt á fyrstu vikum forsetahjónanna í embætti.  

Nokkrum dögum eftir að Kristján var settur inn í embættið, eða 26.-30. ágúst 1968, 

héldu forsetahjónin í opinbera heimsókn til Noregs í brúðkaup Haraldar krónprins og 

Sonju. Vegna framkvæmda og viðhalds á Bessastöðum urðu formlegir 

búsetuflutningar forsetahjónanna ekki fyrr en 3. september sama ár.
100

 Það má því 

segja að Halldóra hafi fengið að sýna strax í upphafi hvers hún væri megnug. Því á 

rúmum mánuði var hún búin að taka á móti erlendum sendiherrum á Bessastöðum, 

fara í opinbera heimsókn til Noregs og flytja úr Þjóðminjasafninu inn á Bessastaði. 

Kristjáni Eldjárn varð það á orði í dagbók sinni að þar sem hann væri bundin 

embættiserindum forsetans væri staðan þannig að: „Konan fór í safnið og var þar lengi 

dags að reyna að pakka niður því sem við eigum eftir að flytja. Ég get helst ekki 
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komið nærri því verki.“
101

 Sigrún Pétursdóttir, ráðskona á Bessastöðum, lýsti því líka 

þegar hún, strax fyrsta vinnudaginn sinn, fór í að aðstoða við flutning forsetahjónanna 

frá Þjóðminjasafninu.
102

   

Hátíðarmessa í tilefni vígslu nýs forseta var haldin í Bessastaðarkirkju 8. 

september 1968. Kristján fékk upplýsingar um að 50-70 manns myndu koma í 

messuna og skyldi veitt kaffi fyrir gestina. Þegar messan hófst var ljóst að helmingi 

fleiri voru mættir. Þá voru góð ráð dýr en Halldóra sá til þess að allir fengu kaffi og 

kökur og það varð meira að segja afgangur eins og segir í dagbók Kristjáns.
103

    

Í tímaritinu Lögberg Heimskringla var birt viðtal við Halldóru í tilefni af 

heimsókn forsetahjónanna til Kanada. Þar er Halldóra spurð í hverju störf 

forsetafrúarinnar séu fólgin. Halldóra telur að fyrst og fremst sé það ábyrgðin að 

stjórna forsetaheimilinu og þá sérstaklega í sambandi við móttöku gesta og 

undirbúningi tengdum því.
104

 Halldóra sagðist þar sjálf undirbúa allar slíkar 

heimsóknir í samráði við ráðskonu Bessastaða.
105

 Í viðtali blaðamanns Dagblaðsins 

sem tekið var við Sigrúnu Pétursdóttur, fyrrum ráðskonu Bessastaða, sagði hún að 

fyrir veislurnar sem haldnar hafi verið á staðnum hafi ekkert verið keypt tilbúið í hús 

heldur hafi allt verið útbúið af starfsfólki eldhússins á Bessastöðum.
106

 Ráðskonan 

hafði það hlutverk að kaupa inn ásamt bílstjóranum og elda matinn. Forsetafrúin, 

ásamt forseta, skipulagði veislur með skrifstofunni, ákvað mat, vín og 

blómaskreytingar.  Gestalistinn var svo gerður eftir aðstæðum hverju sinni, boðskort 

voru send út, matseðlar, borðskipan og glasakort, allt unnið á skrifstofu og sent til 

Bessastaða.
107

 

Kristján og Halldóra fóru í sína fyrstu opinberu heimsókn innanlands ári eftir 

að þau tóku við embætti. Þá var för heitið á Norðurland. Í upphafi ferðar tóku 

sýslunefndarmenn á móti forsetahjónunum á sýslumörkunum við Hrútafjarðarárbrú, 

og fylgdu þeim til Hvammstanga. Fóru forsetahjónin víða um Norðurland og enduðu 

opinbera heimsókn sína í Þingeyjarsýslum .
108
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Í heimsókn forseta Íslands til Svíþjóðar 1971 kemur fram á minnisblaði frá 

íslenska sendiráðinu í Svíþjóð í gegnum „sænska protokolchefsins um sænska 

konunginn“
109

 að „konungur er orðinn fótalúinn og gengur illa, þurfi forsetafrúin því 

að vera léttstíg þegar konungur leiðir hana til borðs.“
110

 Bréfaskrif voru á milli 

sendiherrans, Sigurðar Bjarnasonar, í Kaupmannahöfn fyrir heimsóknina. Þar var gert 

ráð fyrir því að ein stúlka muni fylgja Halldóru forsetafrú í þessa ferð, henni til 

aðstoðar.
111

 Sú stúlka sem fylgdi Halldóru var Margrét Jónsdóttir, mágkona hennar. 

Hún hafði áður verið búsett í Svíþjóð þegar eiginmaður hennar, Árni Ingólfsson, 

læknir var þar við nám.
112

 Einnig spyr Kristján forseti í bréfinu hvernig klæðnaður 

þeirra beggja eigi að vera og biður um protokol eða siðareglur í því sambandi.
113

  

 Halldóra fékk mikil viðbrögð um klæðnað sinn í starfi sínu sem forsetafrú. Það 

hefur líklegast verið merki um breytta tíma, því það var meiri umfjöllun í dagblöðum, 

um útlit og klæðnað Halldóru heldur en forsetafrúrnar Georgía og Dóra höfðu fengið á 

sínum tíma. Halldóra fékk strax í upphafi kosningabaráttunnar mikið umtal um það 

hvernig hún væri klædd. Vala Thoroddsen var eiginkona Gunnars Thoroddsen, sem 

var í mótframboði við Kristján. Gróa á Leiti átti víða hauka í horni og þegar 

stuðningsmenn þraut staðreyndaumfjöllun var leitast við að segja sögur af drykkjusýki 

Gunnars og stjórnlausri fýsn Kristjáns í leit að fornleifum. Halldóra fékk sinn skerf og 

þótti mönnum nóg boðið þegar það kvisaðist að „frúin hefði fyrir sið að fara klædd 

Hagkaupssloppi og berleggjuð í innkaupin.“
114

 Þrátt fyrir að meirihluti íslenskra 

kvenna hafði átt slíkan slopp og notað hann óspart var umræðan óvægin og særandi í 

garð verðandi forsetafrúar.
115

 Í pistli eftir Þorvald Gylfason sagði; 

Mig rekur minni til þess úr forsetakjörinu 1968, að einhverjir stuðningsmenn 

Gunnars Thoroddsen sendiherra reyndu að koma höggi á hinn frambjóðandann, 

Kristján Eldjárn þjóðminjavörð, með því að dreifa þeirri sögu, að sézt hefði til frú 

Halldóru Eldjárn að verzla – hvílíkt og annað eins! Hjá Pálma í Hagkaup, nema það 

ætti að hafa sézt til hennar í Hagkaupssloppi, ég man ekki glöggt hvort var.
116
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Ekki var látið hér við sitja því einhverjir áttu að hafa séð Halldóru og Kristján að fá 

sér pylsu við pylsuvagn! Það þótti ekki sæma virðulegum, tilvonandi 

forsetahjónum.
117

 En þrátt fyrir þessar kjaftasögur og særandi umræðu hlaut Kristján 

glæsilega kosningu til forsetaembættis.   

 

Í dagblaðinu Ný tíðindi sagði eftirfarandi: 

 Klæðnaður forsetafrúarinnar 

Forsetafrú Íslands, Halldóra Eldjárn hefur hlotið mikla gagnrýni hjá íslenzku 

þjóðinni fyrir klæðnað sinn, þegar hún kemur fram fyrir alþjóð. 

Dagblöðin hafa látið þetta afskiptalaust, en því meira hefur verið um þetta rætt 

manna á meðal. 

Þar að auki virðist frúin vera lítt glöð á mannamótum, því aldrei sést hún 

brosa eða reyna að sýna áhuga á því að gegna þeirri opinberu skyldu, sem á henni 

hvílir, sem æðstu konu landsins. 

Hjá öllum öðrum þjóðum eru forsetar og fjölskyldur þeirra undir smásjá 

blaðanna, hvað framkomu og klæðnað snertir, en hér nöldra allir hver í sínu horni. 

Frúin verður að gera sér grein fyrir því að vandi fylgir vegsemd hverri, og ef 

laun forseta Íslands eru það lítil að frúin hefur ekki ráð á að ganga sómasamlega til 

fara, þá verður að kippa því í lag með fatastyrk frá þjóðinni.
118

  

  

Ný vikutíðindi var sameinað tímarit frá Vikutíðindum og Heimilispóstinum og gaf sig 

út fyrir að vera „óháð baráttublað fyrir því sem betur má fara í þjóðfélagi okkar, og 

vera óhrætt við að fletta ofan af því, sem miður fer, eins og Vikutíðindi gerðu og hlutu 

almenna viðurkenningu fyrir.“
119

 Ekki er hægt að segja til um það hversu almenna 

viðurkenningu þessi blaðamennska fékk, eins og sagði hér að ofan, en þessi litli pistill 

um klæðnað Halldóru birtist á forsíðu tímaritsins.  En hér skal tekið fram að hvorki 

Halldóra forsetafrú né forverar hennar voru á launaskrá hjá forsetaembættinu.   

Tímarnir voru að breytast og fólk hafði sterkar skoðanir um forsetahjónin og 

þá sérstaklega um forsetafrúna. Þá var spurning um hvernig ætti að koma til móts við 

þær væntingar og kröfur, sem fólk gerði til hennar. Halldóra fékk góðan stuðning 

hvað varðaði klæðnað og fatakaup. Margrét Jónsdóttir kaupmaður, mágkona Halldóru 

og Helga Ingólfsdóttir, sem var starfsmaður Flugleiða, systir Halldóru, voru duglegar 

við að aðstoða og versla inn erlendis, svo sem kjóla og fylgihluti fyrir forsetafrúna.
120

 

Eftir 10 ára búsetu á Bessastöðum var tekið viðtal við Halldóru í Morgunblaðinu. Þar 

fór hún yfir víðan völl og blaðamaður spyr hana meðal annars hvernig forsetafrúin 
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hafi kunnað við sig í þessu hlutverki. Halldóra svarar að erfitt sé að svara svona 

spurningu afdráttarlaust því það séu margar hliðar á þessu máli. Hún hafi lítið verið að 

hugsa um það heldur einbeitt sér „að þessu starfi sem orðið hefur mitt hlutskipti og að 

því að leysa það af hendi eftir bestu getu“.
121

 Blaðamaður spyr Halldóru þá, hvort: 

„Með breyttum viðhorfum í samfélaginu til kvenna almennt telurðu að með þeim hafi 

viðhorf almennings gagnvart forsetafrú Íslands breyzt, þannig að þú fáir fremur notið 

þín sem persóna með eigin áhugamál og skoðanir en áður var um stöðuna eða að þú 

sért í sjálfu sér „hluti“ af embætti eiginmannsins?“
122

 Halldóra sagðist ekki alveg geta 

verið dómbær á þetta, því væri frekari ástæða til að spyrja annan þessarar spurningar 

en hún hafi aldrei látið þrýsta eða þröngva sér inn í ákveðið mynstur og líklegast sé að 

fólk kæri sig ekkert um slíkt almennt. Enda kannast hún ekki við neinar reglur sem 

séu til fyrir fólk sem er í sambærilegri stöðu og verkefnum og hún hefur innt af hendi 

síðastliðinn áratug. „En það er sannfæring mín að þó að manneskja komist í slíka 

stöðu þá hvorki geti hún né eigi að reyna að skipta um persónuleika og verða einhver 

önnur.“
123

 Halldóra var einnig spurð hvað hafi verið eftirminnilegast á þessum tíu ára 

embættisferli á Bessastöðum. Hún svaraði því til að, heimsókn Nixons forseta 

Bandaríkjanna, og Pompidou, forseta Frakklands, hafi verið eftirminnileg, sökum alls 

þess öryggisviðbúnaðar sem viðhafður var í heimsókn forsetanna til Íslands. Í tilefni 

af því var bein símtenging við Hvíta húsið lögð inn í hús á Bessastöðum fyrir Nixon 

forseta.
124

 Halldóra var eina konan í kvöldverðarboðinu sem haldið á Bessastöðum af 

þessu tilefni.
125

 Fyrr um daginn hafði hún handleggsbrotnað en veisluna sat hún til 

enda, og án efa sárþjáð. En að gera skyldu sína fyrir land og þjóð gerði Halldóra eins 

og sæmdi góðum gestgjafa.
126

 

Þegar litið var yfir farinn veg spjallaði Edda Andrésdóttir, blaðamaður 

Helgarpóstsins, við Halldóru, fyrrverandi forsetafrú, um Bessastaði og tíma hennar 

þar. Blaðamaður spurði Halldóru hvor hún vildi breyta einhverju á ferli sínum. 

Halldóra svaraði því til að; „Ég hef ekki leitt hugann að því. Þó get ég ekki neitað því 

að mér leiðist þessi svonefnda kosningabarátta, og þykir verra að hún skuli vera 

nauðsynlegt forspil að þessu embætti. En ég veit ekki hvernig hægt er að komast hjá 
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því nú á dögum ef forseti á að vera þjóðkjörinn áfram.“
127

 Halldóra nefnir einnig 

þegar hún er spurð hvers hafi verið ætlast til af henni sem forsetafrú, að tímarnir núna 

séu breyttir og það séu meiri kröfur nú, árið 1985, heldur en þá. Hún fór á fundi með 

Kristjáni en hélt ekki neinar ræður sem forsetafrú, enda hafði hún ekki verið 

sérstaklega beðin um það.
128

 Hún hafi fyrst og fremst verið húsmóðir sem sinnti 

heimilinu og vildi vera hún sjálf. Blaðamaður spyr hvort það hafi þá ekki verið erfitt 

að líta á forsetabústaðinn sem heimili? Halldóra sagði svo ekki vera, því þetta hafi 

verið þeirra eina heimili og þess vegna höfðu þau litið á það sem slíkt. Efri hæðin hafi 

verið þeirra athvarf og þangað fluttu þau sín eigin húsgögn.
129

 Halldóru tókst þannig á 

við það verðuga verkefni, að taka þátt í skyldustörfum fyrir embættið ásamt því að 

búa stóru fjölskyldunni hlýlegt heimili. En þegar hún er spurð hvernig hafi verið að 

búa á Bessastöðum, þeirri miklu náttúruparadís, þá lætur Halldóra lítið yfir því og 

sagði;  „Ég er lítið fyrir gönguferðir og íþróttir og hef verið afskaplega löt við allt 

svoleiðis. Ég fór frekar inn í bæ og gekk á milli þeirra staða sem ég átti erindi á. 

Tilgangslausar gönguferðir finnst mér leiðinlegar.“
130

   

Við ákvörðun stórfjölskylduföðurins Kristjáns og Halldóru konu hans, að taka 

slaginn í forsetakosningunum og hljóta útnefningu í framhaldinu til forseta Íslands, 

hafði auðvitað mjög miklar breytingar í för með sér fyrir alla fjölskyldumeðlimi. 

Alger bylting varð þegar fjölskyldan flutti til Bessastaða, í burtu úr iðandi lífi 

miðborgarinnar, út í sveitina og einangrunina á Bessastöðum. Halldóra ákvað þá að 

læra á bíl svo hún farið sinna ferða án þess að vera bundin við akstur bílstjóra 

embættisins. Allt var breytt. Nú var ekki bankað upp á hjá húsmóðurinni til að þiggja 

kaffi, svona eins og vaninn var á íslensku heimili. Forsetaembættið var opinbert 

embætti og nú var fjölskyldan hluti af því. Þannig að í reynd varð það svo, að vinir og 

ættingjar fjarlægðust forsetann og fjölskyldu hans. Og þá reyndi mikið á styrk 

forsetahjónanna saman og þar stóð Halldóra sterk, á sinn látlausa en virðulega hátt, 

við hliðina á eiginmanni sínum og sinnti sínum opinberu skyldum sem forsetafrú og 

húsmóðir á Bessastöðum. En þó gestir kæmu síður óboðnir til Bessastaða voru 

forsetahjónin dugleg að halda sínum venjum. Fræðimenn komu oft í heimsókn þar 

sem Kristján hélt áfram að skrifa greinar um sínar rannsóknir og hann spilaði áfram 

bridge  í góðra vina  

                                                 
127

 Edda Andrésdóttir. „Hef verið hamingjusöm“ Helgarpósturinn 24. október 1985, bls. 15  
128

 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Bjarnadóttur dags. 22. apríl 2014 
129

 Edda Andrésdóttir. „Hef verið hamingjusöm“ Helgarpósturinn 24. október 1985, bls. 14 
130

 Edda Andrésdóttir. „Hef verið hamingjusöm“ Helgarpósturinn 24. október 1985, bls. 14 



  34 

 

 

 

 

 

Í upphafi skapaði guð himin og jörð og manninn; og konuna honum til 

dægrastyttingar og gamans - eða svo segir víst í biblíunni. Samkvæmt þessu 

hefur viðhorfið til konunnar löngum verið þess eðlis, að hún væri óæðri en 

karlmaðurinn. Þessi hugsanavilla karlmanna, sem öllu hafa ráðið í heiminum í 

aldaraðir, er nú sem betur fer á undanhaldi víðast hvar. Þróun mála hefur verið 

til hins betra í þessum efnum, hægt og hægt - eins og skríðandi ormur. 
131

 

 

     

 

 

Leyfist mér að lokum að láta hugann reika frá fortíð til nútíðar. Á 

táknmáli er Ísland oft nefnt fjallkonan fríð og ekki alls fyrir löngu æsktu 

einkum sjómenn og bændur þess að æðsta embætti landsins  yrði fengið  konu 

í hendur. Skyldu það hafa verið ævagamlar hugmyndir í þjóðarvitundinni sem 

leiddu til þess að íslenska þjóðin valdi konu sem forseta, fyrst allra þjóða í 

heiminum?
132
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Breyttir tímar 

 

Forsetafrúrnar sem hér að framan er getið höfðu staðið þétt við hlið maka síns 

og ekki í sjálfu sér haft neina sjálfstæða opinbera tilvist, þær voru húsmæður 

forsetabústaðarins og bar skylda til þess að standa þar sína vakt. Húsmóðirin var 

mikilvæg samkvæmt grundvallarskilgreiningu feðraveldisins. Halldóra nefnir það 

réttilega, þegar hún orðað það sem svo, að hlutverk forsetafrúarinnar hafi orðið hennar 

hlutskipti. Það má þannig segja það um þær allar hér að framan, hlutverk 

forsetafrúarinnar var þeirra hlutskipti. Eiginmenn þeirra tókust á við starf og þær 

fylgdu þeim og gerðu þau verk fúsar og frjálsar. 

 

Í nýársárvörpum forsetanna til þjóðarinnar frá árunum 1944-1980 voru 

forsetafrúrnar varla nefndar á nafn, að undanskildum þeim sem Ásgeir flutti og sendi 

nýárskveðju frá sér og eiginkonu frá Bessastöðum; „Ég flyt yður héðan frá 

Bessastöðum kærar jólakveðjur og bestu nýársóskir frá okkur hjónum, og innilegar 

þakkir fyrir gamla árið.“
133

 Sveinn Björnsson og Kristján Eldjárn nefndu eiginkonur 

sínar nánast ekkert í sínum ávörpum. Þeir voru forsetar lýðveldisins og það skipti 

mestu. Feðraveldið sem slíkt var þá hér vel inngróið í hugsunarhátt fólks í 

samfélaginu.  
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Vigdís Finnbogadóttir 

 

Vigdís Finnbogadóttir fæddist 15. apríl 1930. Foreldrar hennar voru Finnbogi Rútur 

Þorvaldsson, prófessor, og Ásta Sigríður Eiríksdóttir, hjúkrunarkona.
134

 Báðir 

foreldrar Vigdísar höfðu dvalið erlendis við nám og heimurinn varð spennandi þegar 

Vigdís hlustaði á frásagnir þeirra, sem höfðu ferðast víða. Kannski myndi hún 

einhvern tíma sjálf ferðast um heiminn og skoða hann með eigin augum.
135

 Eftir 

stúdentspróf úr Menntaskólanum í Reykjavík var hún ákveðin í að halda út í heim til 

framhaldsnáms.
136

 Frakkland varð fyrir valinu því þar var allt að gerast í myndlist, 

leiklist og bókmenntum. Hún var tilbúin að halda út í heim þrátt fyrir mótbárur 

foreldranna, hún ætlaði sér að sýna þeim að hún gæti staðið á eigin fótum.
137

 Eftir 

dvölina í Frakklandi fékk Þorleifur Þórðarson, sem var einn brautryðjenda ferðamála á 

Íslandi á þessum árum, hana til að koma til starfa fyrir Ferðaskrifstofu ríkisins. Störf 

hennar þar voru fjölbreytileg, frá því að vera túlkur og leiðsögumaður, semja við skóla 

um Edduhótelin og í það að skipuleggja ferðir. Með því að skipuleggja ferðirnar þá 

lagðist hún í rannsóknarvinnu til að afla heimilda fyrir ferðamennina og hvernig væri 

best að sýna þeim Ísland. Þarna voru fyrstu skrefin í landkynningunni, sem átti svo 

eftir að verða víðtækari nokkrum árum síðar.
138

 Árið 1972 var hún ráðin leikhússtjóri 

Leikfélags Reykjavíkur og þar starfaði hún fram til ársins 1980 er hún var kjörin sem 

forseti Íslands. 

Árið 1980 var árlegt nýársboð forseta Íslands haldið og var Vigdísi 

Finnbogadóttur boðið þangað sem leikhússtjóra Leikfélags Reykjavíkur. Nýársboðið 

er hefð þar sem forseti býður helstu embættismönnum ríkisins, framámönnum í 

menningu og forkólfum í atvinnulífinu til fagnaðar á nýju ári. Boðið var haldið í 

ráðherrabústaðnum í Tjarnargötu og var eins og oftast fáeinum konum boðið í 

samsætið. Í þetta sinn voru það Vigdís og Selma Jónsdóttir, forstöðumaður Listasafns 

Íslands, sem mættu og oftast voru það aðeins þær tvær innan um alla karlana í þessum 

opinberum boðum. Á þessum árum voru karlmenn í miklum meirihluta í stöðum í 

                                                 
134

 „Vigdís í forsetakjör“. Tíminn 2. febrúar 1980, bls. 1 
135

 Páll Valsson. Vigdís. Kona verður forseti, bls. 54 
136

 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Finnbogadóttur 16. apríl 2014 
137

 Páll Valsson. Vigdís. Kona verður forseti, bls. 105 
138

 Sama heimild, bls. 177 



  37 

 

opinbera geiranum sem og í öðrum stjórnunarembættum samfélagsins.
139

 En tímarnir 

áttu eftir að breytast á næstu árum. Jafnréttismál og kvenréttindi voru ofarlega á baugi 

áratuginn 1970-1980. Kvennafrídagurinn 24. október 1975 var sá viðburður sem bar 

hæst og varð heimsviðburður. Tugþúsundir íslenskra kvenna lögðu niður vinnu í einn 

dag til að sýna fram á mikilvægi kvenna í samfélaginu og krefjast réttar síns með því 

að láta meira til sín taka. Tilgangurinn með kvennafrídeginum var þannig að sýna 

fram á hversu mikils virði framlag konunnar er á heimilinu, atvinnulífinu og í daglegu 

lífi allra.
140

   

Til marks um nýja tíma var komin fram áskorun á Vigdísi Finnbogadóttur að 

gefa kost á sér í embætti forseta Íslands í forsetakosningunum sem framundan voru þá 

um sumarið 1980. Þrír karlmenn höfðu þegar í janúar 1980 tilkynnt um framboð til 

forseta, þeir Albert Guðmundsson alþingismaður, Guðlaugur Þorvaldsson  

ríkissáttasemjari og Pétur Thorsteinsson sendiherra og gerði dagblaðið Vísir grein 

fyrir þeim í sérstakri útgáfu dagsett 29. janúar 1980.
141

 En nýir straumar og stefnur í 

kvennabaráttu, áratuginn á undan, voru boðberar nýs tíma.  

Nafn Vigdísar Finnbogadóttur í tengslum við forsetaframboð kom fyrst fram 

opinberlega í lesendabréfi í Dagblaðinu frá Laufeyju Jakobsdóttur; „Við vorum að 

ræða nokkrar konur og komumst að þeirri niðurstöðu að það ætti að skora á Vigdísi 

Finnbogadóttur leikhússtjóra að bjóða sig fram til forseta. Og það gerum við hér með. 

Og skorum jafnframt á allar konur að fylkja sér um Vigdísi og fá hana sem forseta.“
142

  

Tilnefningar fleiri kvenna til forsetaframboðs skutu upp kollinum, eins og til 

dæmis Alma Þórarinsdóttir læknir. Hún sendi svo frá sér tilkynningu um að hún ætlaði 

ekki í framboð til forseta þrátt fyrir stuðninginn. „Ég athugaði málið og kannaði, hvort 

verulegt fylgi væri við slíkt framboð meðal kvenna núna, en niðurstaðan varð sú, að 

svo væri ekki. Þess vegna kemur ekki til greina að ég gefi kost á mér.“
143

 

Hópar í samfélaginu vildu fá forseta sem væri ótengdur stjórnmálunum, 

einstakling sem væri utan embættismannakerfisins og verið þekktur í samfélaginu líkt 

og Kristján Eldjárn hafði verið. Það voru ekki margir sem gátu sett sig inn í þann 

ramma en þó kom nafn Vigdísar sterkt inn. Hún var búin að vera í sjónvarpi með 

frönskukennslu og ýmsa menningarþætti og sem leikhússtjóri var hún vel kynnt í 
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menningarlífinu. Sú tenging var mikilvæg því að fólk vildi fá forseta sem væri líkastur 

Kristjáni Eldjárn, sem var vel menntaður, frambærilegur og óháður stjórnmálunum 

þegar hann bauð sig fram til forseta.
144

 

 Vigdís tilkynnti 1. febrúar 1980 að hún myndi bjóða sig fram og með því var 

hún fyrsta konan í forsetaframboði. „Þessa ákvörðun tók ég á fimmtudagskvöld eftir 

mikla umhugsun og hik, en fyrir tilstilli margra, sem mér þykir vænt um og tek mark 

á. Þeir sem fylgst hafa með þessum málum töldu að taka yrði ákvörðun og ekki mætti 

hika lengur ... Það varð svolítil kúvending í mér eftir að ég fékk skeyti frá 

sjómönnum, fallegt skeyti, þar ég var hvött til þessa og ýtti það mjög undir þessa 

ákvörðun mína.“
145

 

Það var áhöfnin á Guðbjarti ÍS, sem sendi Vigdísi þetta skeyti. Þeir sögðust  

treysta henni vel til þess að verða fyrsti forseti lýðveldisins. Þarna var komið ákall úr 

karlaheimi, um að kona tæki slaginn til forseta. Fleiri togaraáhafnir fylgdu í kjölfarið 

og lýstu yfir stuðningi við framboð Vigdísar. Sjómennirnir höfðu mikinn skilning á 

því hversu mikilvægt það væri fyrir konurnar í landinu að Vigdís næði kjöri til forseta 

Íslands. Þeir þekktu af eigin raun aðskilnað við eiginkonurnar langtímum saman. Þeir 

kunnu þannig vel að meta störf þeirra og ábyrgð í landi og þekktu þann vanda sem 

fylgdi því að vera einn og halda heimilinu gangandi án maka.
146

 

Þá var teningunum kastað, kona var komin inn á svið feðraveldisins og ætlaði  

sér að láta til sín taka. Vigdís gerði sér fulla grein fyrir því að kynjatal yrði stór hluti 

af kosningabaráttunni enda var það tilgangurinn að sumu leyti með þessu framboði 

hennar, að opna umræðuna í íslensku þjóðfélagi. Íslenskar konur væru jafnvel tilbúnar 

og hæfar til að gegna ábyrgðarmiklum störfum jafnt og karlmenn.
147

 Næstu vikurnar 

fram að kosningum birtust greinar í blöðunum gegn þessu framboði. Kynferði 

forsetaframbjóðandans og það að hún væri einstæð móðir bar hæst í þessum málum. 

Meginpunktur gagnrýnandanna var að forsetaembættið væri verkefni fyrir tvo 

einstaklinga, hjón. Ásýnd erlendra gesta væri sköðuð, ef á Bessastöðum sæti einstæð 

móðir með barn. Ímynd forsetans væri „réttari“ ef hann/hún hefði maka sér við hlið. Í 

Morgunblaðinu 2. febrúar 1980 birtist grein eftir Valgarð L. Jónsson sem er að vissu 

leyti samhljómur með skilgreiningunni á feðraveldinu því þar sagði svo;  
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Íslendingar eru taldir gestrisnir að eðlisfari, reyndar er flest sveitafólk og fl. alið upp í 

þeim anda. Það er gömul íslenzk hefð að bóndi standi úti fyrir heimili sínu og taki á 

móti gesti sem að garði ber, bjóði til stofu, spyrji frétta og taki við erindi gestsins. 

Konan gegnir sínu hlutverki, sem er engu minna, lagar sig til og gengur í stofu, heilsar 

gestum og býður veitingar, sem hún ber fram oft af rausn. Þessi forna íslenzka 

bændamenning ætti að varðveitast með íslenzkri þjóð um ókomin ár. Það er dýmæt 

erfð kynslóðanna, sem ber að varðveita. Því kynni ég því vel að þessi gamla 

þjóðarhefð yrði varðveitt á heimili æðsta manns þjóðarinnar, forsetaheimilinu á 

Bessastöðum. Ég kynni því betur að þar mætti gestum höfðinglegur karl, húsbóndi 

heimilisins á bæjarhellu, hann byði til stofu, þar gengi fram virðuleg íslenzk kona, 

sem byði gesti velkomna og veitti þeim góðgerðir, gegndi sem ætíð sínu göfuga 

húsmóðurhlutverki. Ég lít þannig á að þarna sé um tvær verur að ræða, sem eru 

reyndar eitt í sínu starfi og lífi.
148

 

 

Hjörtur Jónsson, kaupmaður, skrifaði einnig í Morgunblaðið og var sammála 

Valgarði;  
 

Á Bessastöðum á að vera fyrirmyndarheimili Íslendinga svo hefur verið frá 

því þar varð forsetabústaður og við viljum að svo verði áfram. Þar á að sitja húsbóndi 

og húsfreyja, þjóðhöfðingi Íslendinga og maki hans. Maðurinn einn er ei nema hálfur 

með öðrum er hann meiri en hann sjálfur, segir skáldjöfur Íslendinga, Einar 

Benediktsson. 

Við lítum svo á að embætti forseta sé ekki fullskapað nema bæði sé húsbóndi 

og húsfreyja á því heimili. 

Auðvitað eru æðstu ráðamenn þjóða ekki alltaf með maka sér við hlið og 

gildir það um bæði kyn, en hinn kristni heimur hefur sérstöðu í þessu efni og flestir 

Íslendingar geta auðveldlega gert sér grein fyrir þessu, með því að líta í eigin barm. 

Það ber stundum meira á eiginmanni en eiginkonu, að minnsta kosti hefur svo verið 

hingað til á þjóðmálasviðinu og víðar, en hver vill fullyrða að konur hafi almennt 

minni völd en karlar, og væri ekki margur maðurinn karl eða kona bara hálfur eins og 

Einar segir, ef hann nyti ekki fulltingis maka sína. 

Það er algild regla í grónum þjóðfélögum ef ráða skal mann í stöðu, að spyrja jafnvel 

fyrst, hvort umsækjandinn sé farsællega giftur.
149

 

 

 

Bjarni Guðnason, prófessor, var ekki sammála kynbræðrum sínum hér að ofan því 

hann skrifaði í Morgunblaðið 25. júní 1980; 

Þótt íslenzk lög kveði ótvírætt á um jafnan rétt karla og kvenna, dylst engum, 

sem til þekkir,  að hlutur kvenna er víða í reynd fyrir borð borinn. Þarf ekki annað en 

að vísa á launakerfið, stjórnkerfið og aðra samfélagshætti. Enginn vafi er á því, að 

kosning Vigdísar til forseta væri stórmerkur áfangi til að rétt hlut kvenna og horfði 

þannig tvímælalaust til meiri réttsýnis og réttlætis með Íslendingum. Látum víðsýni 

sigrast á hleypidómum.
150
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Hvað var þá með konurnar, skrifuðu þær ekkert? Svala Thorlacius, 

héraðsdómslögmaður, sendi inn grein í Morgunblaðið þetta vorið og byrjaði á því, að 

nefna mann sem hafði sagt við hana, að hann væri bara rólegur yfir þessu framboði 

Vigdísar því hann vissi fyrir víst „að íslenskar konur kjósi aldrei konur“.
151

 Í greininni 

segir Svala ennfremur; 

Konur á þessu landi verða að fara að gera úttekt á því, hvað orðið hefur þeirra 

starfi á undanförum áratugum á sviði mannréttindamála. Við höfum lagalegan rétt til 

starfa í þjóðfélaginu, en hvernig höfum við notað hann? Oft er vitnað til fámennis 

kvenþjóðarinnar á Alþingi Íslendinga, en þar erum við eins og allir vita miklir 

eftirbátar allra okkar nágrannaþjóða. Og hverju er um að kenna? Öllum er t.d. í fersku 

minni úrslit prófkosninga þar sem margar miklar hæfileikakonur buðu sig fram og 

börðust harðri baráttu til að ná kjöri. Engin þeirra náði kosningu, og meira að segja 

Ragnhildur Helgadóttir féll út af listanum.
152

 

 

Guðrún Egilsson skrifaði grein í Þjóðviljann undir heitinu „Jafnrétti en ekki sérstöðu“ 

þar mótmælti hún því að kona eigi að fá kosningu út á kynferðið eitt heldur eigi konan 

að vera kosin vegna hæfileika sinna. Guðrún sagði ennfremur;  

Vonandi líður ekki langur tími þar til fyrsta konan verður kjörin forseti 

Íslands - kona sem hefur menntun, hæfileika og umfram allt reynslu er gerir henni 

kleift að leysa erfiðar stjórnarkreppur, sætta stríðandi öfl á stjórnmálasviðinu og koma 

fram fyrir þing og þjóð af þeirri festu sem prýðir ábyrgan þjóðarleiðtoga. Slík kona 

hefur hins vegar ekki komið fram í þessari kosningabaráttu - að mínu mati.
153

 

 

Ekki lét Guðrún þar við sitja því mánuði síðar skrifaði hún aðra grein þar sem hún 

svaraði grein Svölu sem var kall til kynsystra sinna og sagði;  

Hinn almenni kjósandi verður að gera sér grein fyrir því, að reynslulaus 

forseti getur ekki beitt þeim völdum og áhrifum, sem hann hefur í stjórnarskránni. 

Hann verður því áhrifalaus eins og hitt og þetta kóngafólk, sem við sjáum myndir af í 

dönsku blöðunum. Áhrifalaus kona á forsetastóli, hversu glæsileg og gáfuð, sem hún 

er, getur hæglega kynt undir þær úreltu hugmyndir, að konur eigi umfram allt að vera 

upp á punt. Sem slík myndi Vigdís Finnbogadóttir sóma sér vel, en hæfileikar hennar 

og gáfur fá áreiðanlega notið sín betur á öðrum sviðum.
154

 

 

Óvægin orðræða átti sér stað í samfélaginu, bæði í riti og á meðal manna. Á 

kosningafundum var Vigdís spurð um allt milli himins og jarðar sem dæmi einsetuna 

á Bessastöðum, krabbameinsveikindin, brottnám annars brjósts hennar. Þannig voru 

reyndar engin takmörk fyrir spurningaflæðinu. En Vigdís var tilbúin með hnellin 
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tilsvör. Eitt það þekktasta kom er hún var spurð hvort það myndi ekki há henni ef hún 

væri kosin til embættis, að búið væri að fjarlægja annað brjóstið. Vigdís svaraði fljótt; 

„ja, það stóð aldrei til að hafa íslensku þjóðina á brjósti“.
155

 En eins og alþjóð veit 

náði Vigdís Finnbogadóttir kjöri til forseta Íslands og vakti kjör hennar heimsathygli. 
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Bessastaðir Vigdísar 

 

Nýr forseti var kominn á Bessastaði, kvenmaður, einstæð móðir með barn, sem 

ætlaði að takast á við að forsetaembættið næstu fjögur árin sem „húsbóndi og 

húsfreyja“ í senn. Kannski tók Vigdís með sér í veganesti hvatninguna sem hún fékk í 

grein Ingibjargar Þorgeirsdóttur, sem birtist í Dagblaðinu 3. júní 1980 „Vigdís þorir 

að brjóta ís fordóma“, en þar segir í niðurlagi greinar; 

En fyrir mitt leyti finnst mér þarna fram ganga hugrökk kona, sem leggur í að 

brjóta ís gamalla fordóma á nýjan og áhrifaríkan hátt. Hún vílar ekki fyrir sér, ef á 

þyrfti að halda, að gjörast bæði „húsbóndinn og húsfreyjan“ á æðsta höfuðbóli 

landsins, minnug þess, hve fjölmargar konur á fjölmörgum heimilunum þessa lands 

hafa á undanförnum árum og öldum margoft mátt taka að sér að vera „bæði 

húsbóndinn og húsfreyjan“ þegar menn þeirra sóttu sjó eða stunduðu önnur störf 

langdvölum víðsfjarri heimilum sínum. Veit ég vel að slíkt vegur lítið á vogarskál 

forsetakjörs.
156

  

 

Næstu árin voru viðburðarík hjá Vigdísi því forsetakjör hennar hafði náð eyrum 

heimsins og erlendir blaðamenn kepptust við að fylgjast með Vigdísi og hennar 

störfum í embætti. 

 Veislur á Bessastöðum urðu fastir liðir og Vigdís gerði sjálf það sem hún hafði 

tök á að gera í undirbúningsvinnunni og fylgist svo vel með hvort allt væri ekki 

„tipptopp“
157

 við upphaf veislanna. En hún hafði gott starfslið á með sér, Hilmar B. 

Jónsson matreiðslumeistari var ráðinn til að aðstoða hana við matseðlana og í 

eldhúsið. En þar var einnig Sigrún Pétursdóttir, ráðskona, og hafði hún verið 

aðalráðskona í tíð tveggja forseta.
158

 Vigdís og Hilmar funduðu með um það bil 

tveggja vikna fyrirvara fyrir matarboð, til þess að ákveða hvað ætti að vera á 

boðstólum.
159

 Hilmar ferðaðist einnig með Vigdísi í opinberar heimsóknir og eldaði í 

Íslandskynningunum sem haldnar voru í tilefni heimsóknanna.
160

 Í bréfi sem 

forsetaritari skrifar hótelstjóranum á Hótel Loftleiðum dags. 9. október 1981 segir; 

„Forsetaembættið hefur fengið Hilmar Jónsson veitingastjóra til að hafa umsjón með 

veislum forseta Íslands í Noregi og Svíþjóð 23. og 27. október nk. Hilmar verður við 
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störf í tengslum við heimsóknir forseta á vegum Íslenskra útflutningsfyrirtækja og var 

því talið heppilegt að fá hann til að annast veislur forseta.“
161

 Hilmar fluttist svo á 

Bessastaði og bjó í ráðsmannshúsinu með eiginkonu sinni, Elínu Káradóttur, sem 

gerðist ráðskona á forsetaheimilinu.
162

  

Vigdís lagði sig fram um að sýna að hún væri einnig húsfreyja á 

þjóðarheimilinu. Ekki var matur borinn á borð í veislum á vegum forsetaembættisins 

án þess að Vigdís væri búin að fara yfir matseðilinn. Skipulagning borðhaldsins,  

borðaskipan, leirtau og blómaskreytingar í veislunum voru einnig á hennar herðum. Í 

ferðum erlendis keypti Vigdís ýmsa fallega hluti sem hún sá fyrir sér að gætu sómt sér 

vel á Bessastöðum. Starfsmenn embættisins aðstoðuðu Vigdísi við fatainnkaupin. 

Vigdís Bjarnadóttir og Vilborg Kristjánsdóttir fóru meðal annars oft í Parísartískuna, 

sem var kvenfataverslun í Reykjavík og keyptu fyrir hana klæðnað fyrir ákveðin 

verkefni.
163

 Hreinn Líndal, óperusöngvari, sem rak tískuvöruverslunina H. Líndal í 

Reykjavík, hafði einnig góð sambönd í ýmsum tískuhúsum í Evrópu, en þó aðallega á 

Ítalíu. Kjólar voru sérsaumaðir á Vigdísi í Tískuhúsi Valentíno á Ítalíu og ýmsir 

fylgihlutir voru fluttir inn fyrir hana í samráði við Vigdísi og aðstoðarfólk hennar.
164

   

Í opinberum heimsóknum þurfti að skipuleggja allt í þaula og var ákveðið að 

ráða forsetaritara í fullt starf til aðstoðar Vigdísi. Mikill ágangur erlendra fjölmiðla 

gerði það að verkum að nauðsynlegt var að grípa til þess. Halldór Reynisson var 

ráðinn á skrifstofu forseta en einnig voru starfsmenn utanríkisráðuneytisins 

forsetanum innan handar við undirbúning opinberra heimsókna til útlanda.
165

 Fyrir 

fyrstu opinberu heimsóknina til Kaupmannahafnar, til Margrétar Danadrottningar, var 

útbúin dagskrá heimsóknarinnar. Inn á þetta skjal hefur verið skrifað með blekpenna í 

hvaða fatnaði forsetinn hefur hugsað sér að klæðast. Til dæmis við komu til 

Kastrupflugvallar 25. febrúar 1981 kl. 11:30 er skrifað „grái kjóll, vínrauð taska og 

skór“.
166

  Við móttökuna sama dag kl. 16:00 „ rauðan jakka utanyfir“ Allt varð að 

vera skipulagt, klæðnaður forseta líka þegar komið væri á áfangastað. Áhyggjur 

Vigdísar voru að vonum margar fyrir fyrstu opinberu heimsóknina. En vegna 

markaðskynningar erlendis á íslenskum lopa var Vigdís fengin til að klæðast 

íslenskum ullarpels við komuna til Kaupmannahafnar. Pelsinn var sérsaumaður og 
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hannaður af Steinari Júlíussyni.
167

 Símskeyti sem ráðuneytisstjóri fékk frá sendiherra 

Íslands í Kaupmannahöfn vegna fyrirhugaðrar heimsóknar til Danmerkur bendir til 

þess að umræðan um klæðnað væri viðkvæm. Þar sagði; 

Drottningin heldur mikið upp á hatta og ber þá alltaf. Forseti verður sjálf að 

ákveða hvað hún gerir og það er engin skylda að vera með hatt. Gebel-Jörgensen 

bendir þó á, að við komuna hingað verður nokkur athöfn utan dyra og þá æskilegt 

fyrir konur að bera höfuðfat, á þessum árstíma er allra veðra von og hárgreiðsla getur 

því aflagast sé ekki vel um alla hnú[t]a búið. Að öðru leyti er valið algerlega frjálst.
168

 

  

Fyrir forsetaheimsóknina til Svíþjóðar árið 1981 fékk forsetaritari einnig skeyti frá 

sendiherra Íslands þar í landi varðandi forsetaheimsóknina sem fyrirhuguð var 23. 

október sama ár;  

Þótt milt veður sé nú í Stokkhólmi er allra veðra von um þetta leyti árs og því 

nauðsynlegt að hafa hlýjan ytri fatnað með t.d. pelsa og regnflík. 

Talið er æskilegt að konur forðist að klæðast svörtum kjólum í höllinni. 

Venjulega ber drottningin hatt utan konungshallarinnar og má því vænta, að 

hún verði með hatt í skoðunarferðum og í hádegisverðum í ráðhúsinu og í Uppsala. 

Hins vegar komu þær upplýsingar einnig frá höllinni að forseta og konum í fylgdarliði 

sé í sjálfsvald sett, hvort þær bera hatta.
169

 

 

Þannig sýna skjölin að það var vandasamt að vera kvenforseti og forsetafrú þegar 

klæðnaður var annars vegar. Halldóra Eldjárn þurfti stundum á sínum tíma að kalla 

eftir upplýsingum hvað varðaði klæðaburð í opinberum heimsóknum. Sama gerði 

Vigdís. Kvenforseti þurfti tvímælalaust að vera með það á hreinu fyrir hina 

konunglegu siðareglumeistara.  

 Vinsælasta spurning blaðamanna til Vigdísar var einatt sú „hvernig sé að vera 

kona í forsetaembætti?“
170

 Vigdís sagðist oft hafa svarað á þá leið, að þar sem hún 

hafi ekki verið karlmaður, þá geti hún ekki sagt til um það.   

 Konur eiga ekki gott með að hella sér út í verkin og láta svo ráðast hvernig 

fer, eins og karlmenn eiga til að gera. Mér finnst ég oft verða vör við vanmetakennd 

hjá konum, og þar er ég sjálf engin undantekning. Ég þarf að beita mig hörku til að slá 

á vanmetakenndina sem okkur kvenfólkinu er innrætt í uppeldinu. Mér finnst ég á 

ýmsan hátt hafa liðið fyrir það á ævinni að ég er kvenmaður. Ég hef oft hugsað 

hvernig lífið hefði gengið fram ef ég hefði verið karlmaður.
171
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 Vigdís þurfti að takast á við erfið mál í forsetatíð sinni á stjórnmálasviðinu, 

meðal þeirra var flugfreyjuverkfallið og EES-samningurinn. Hinn 13. janúar 1993 

skrifaði Vigdís undir EES-samninginn eftir að hafa sannfærst um að það væri rétt fyrir 

þjóðina að ganga í þetta samstarf. Hún átti það til þegar erfið mál voru í gangi að 

kveikja á kertum á skrifstofu sinni til að undirbúa fundina, því henni fannst sem kertin 

hefðu róandi áhrif og lýstu upp í skammdeginu. Það væri vel þess virði að kveikja á 

þeim við þetta tækifæri og róa stjórnmálamennina sem höfðu barist á móti þessum 

samningi og vildu að Vigdís skrifaði ekki undir staðfestinguna á honum. Þessi 

„kvenlegi“ gjörningur fór þó misvel í karlmennina á fundinum. Einhverjir höfðu á 

orði að þetta líktist líkvöku.
172

 Sterkir einstaklingar voru í forystuhlutverki í íslenskum 

stjórnmálum á tíma Vigdísar og má kannski frekar vísa í einleikarahlutverk þeirra 

þegar stjórna átti landinu. Allt voru þetta einstaklingar sem voru vanir því að á þá var 

hlustað og þeirra orðum væri hlýtt. Steingrímur Hermannsson, Jón Baldvin 

Hannibalsson, Ólafur Ragnar Grímsson og Davíð Oddsson voru þeir sem Vigdís 

starfaði mest með. Tíðarandinn og viðhorf mótuðu samskipti þeirra þó svo Vigdís hafi 

seinna sagt að ákveðnir hápunktar hafi verið þegar EES-samningurinn var í 

umræðunni og svo flugfreyjuverkfallið,
173

 því „þar kom karlremban í ljós“.
174

 

Flugfreyjuverkfallið var kjaradeila Flugleiða og Flugfreyjufélagsins, sem var 

kvennastétt, þá enn frekar en nú. Deilan náði hámarki þegar 10 ára afmæli 

kvennafrídagsins var haldið 24. október 1985.  Vigdís hafði hug á að taka sér frí frá 

störfum þennan dag og var heima á Bessastöðum. Vildi hún með því sýna konum í 

landinu samstöðu. En á sama tíma var Alþingi að samþykkja frumvarp 

ríkisstjórnarinnar um lagasetningu á kjaradeilu Flugleiða og flugfreyja.
175

 

Samgönguráðherra, Matthías Bjarnason, lagði fast að Vigdísi að samþykkja lögin svo 

starfsemi Flugleiða gæti gengið áfram óhindruð. Hann hafði íhugað að segja af sér ef 

forsetinn skrifaði ekki undir sem einnig hefði getað leitt til þess að forsætisráðherra 

hefði þurft að biðjast lausnar fyrir ríkisstjórnina.
176

 En samkvæmt forsetaritaranum, 

Halldóri Reynissyni, taldi hann aldrei hafa komið til greina að Vigdís skrifaði ekki 

undir lögin. Heldur sagði hann: „Forseti upplýsti forsætisráðherra um að hún teldi 
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þetta vera óheppilega dagsetningu.“
177

 Skrifaði Vigdís undir lögin eftir að hafa kallað 

hann til sín á Bessastaði. Starfandi forsætisráðherra var Halldór Ásgrímsson í fjarveru 

Steingríms Hermannssonar. Eftir stuttan hádegisfund þar sem Vigdís bað um frest 

vegna kvennafrídagsins og Halldór neitaði frestun á málinu skrifaði Vigdís undir 

lögin, en beið eftir að hádegisfréttum Ríkisútvarpsins væri lokið. Með því að fresta 

undirskriftinni fram yfir fréttirnar gátu konur um allt land verið glaðar og fagnað því 

að hafa haldið kvennafrídaginn 1975.
178

 Í viðtali við Morgunblaðið eftir undirskriftina 

sagði Vigdís; 

En það kom óþægilega við mig sem einstakling og forseta Íslands að íslensk 

stjórnvöld skyldu vera svo óheppin að þurfa að setja slík lög varðandi konur á þessum 

degi. Í embætti mínu hef ég undanfarið orðið þess vör að augu heimsins hafa beinst að 

okkur í sambandi við þennan dag sem fyrir 10 árum þótti marka tímamót vegna 

samstöðu íslenskra kvenna og skilnings allra landsmanna á stöðu og kjörum  kvenna. 

Þetta var í dag á Bessastöðum eina leiðin að vandhugsuðu máli til að láta  fólk í 

landinu vita að mér eins og svo ótal mörgum öðrum er þessi dagur einkar 

hugleikinn.
179

 

  

Matthías Bjarnason, samgönguráðherra, sendi frá sér grein í Morgunblaðið 18. 

maí 2010 í tilefni af útgáfu ævisögu Vigdísar sem Páll Valsson skráði. Í greininni 

minnist Matthías á það hvernig þingmaður Alþýðuflokksins, Jóhanna Sigurðardóttir, 

hafi verið með málþóf í neðri deild Alþingis deginum áður. Þykir Matthíasi furðu sæta 

að ekki sé minnst á málþófið í bók Vigdísar. Málþófið hafi leitt til þess, að málið 

tafðist í þinginu og frumvarpið komst þetta seint í hendur Vigdísar til undirritunar á 

sjálfan kvennafrídaginn.
180

 Matthías Bjarnason sagði svo frá fundinum við Vigdísi 

eftir undirritunina; 

Forseti bað mig að koma til fundar við sig, sem mig minnir að hafi verið 

tveimur dögum eftir að hann hafði staðfest lögin. Þar tjáði Vigdís mér að ástæða þess 

að hún frestaði undirritun laganna hefði verið kvennafundur og hefði það því komið 

sér illa fyrir hana að staðfesta lögin á þeim degi. Ég sagði henni sem var að 

frumvarpið hefði vitaskuld ekki verið flutt til að gera kvennastétt sérstakan óleik. Þá 

hefði Alþingi að öllum líkindum samþykkt lögin degi fyrr hefði ekki komið til 

málþófs Jóhönnu Sigurðardóttur.
181
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Jóhanna Sigurðardóttir svaraði gagnrýni á málþófið þannig, að með 

venjulegum útreikningum hefði mátt finna út að fjórir klukkutímar hefðu ekki breytt 

miklu hvenær forsetinn hefði fengið lögin til undirskriftar. Lögin hefðu þá verið send 

til forsetans aðeins fyrr um morguninn. Hinsvegar vildi hún ennfremur vekja athygli á 

eftirfarandi; 

Óbilgirni ráðherra og skilningsleysi á hóflegri beiðni forseta Íslands á þessum degi 

hlýtur lengi að verða í minnum höfð. 

Spyrja má samgönguráðherra sem hótaði afsögn vegna hóflegrar beiðni 

forseta Íslands, hvort hann hefði ekki þurft að hugsa sig tvisvar um sem 

sjávarútvegsráðherra og reynt að komast hjá því að þurfa að undirrita lög á sjómenn á 

sjómannadaginn. A.m.k. má telja fullvíst að hann hefði talið sig eiga rétt á að tjá sig 

um málið. Áfram má spyrja hvort ríkisstjórninni hefði ekki verið óljúft og reynt að 

forðast að setja lög á afgreiðslu- og skrifstofufólk á frídegi verslunarmanna eða á 

verkafólk 1. maí.
182

 

 

Vigdís velti því fyrir sér hvort ráðamenn hefðu boðið karli upp á þau vinnubrögð  sem 

voru viðhöfð þennan örlagaríka dag. Þeir notuðu ekki símann til þess að tilkynna 

þessu „aukanúmeri“ á Bessastöðum að lögin væru væntanleg til undirskriftar. Þeir 

hefðu kannski boðið Kristjáni þetta en þeir hefðu aldrei boðið Ásgeiri upp á svona 

vinnubrögð,  af því að hann hafði verið í pólitík. En Vigdís er samt sannfærð um að 

Kristján hefði brugðist alveg eins við og hún gerði í sömu stöðu.
183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182

 Jóhanna Sigurðardóttir „Nokkur orð um tillitsleysi“ Helgarpósturinn 7.  nóvember 1985, bls. 10 
183

 Viðtal. Höfundur við Vigdísi Finnbogadóttur 16. apríl 2014 



  48 

 

Forsetafrú til framtíðar 

 

Í forsetakosningunum árið 1996 voru sigurvegarar hjónin Ólafur Ragnar Grímsson og 

eiginkona hans, Guðrún Katrín Þorbergsdóttir. Í kosningabaráttunni var þeim teflt 

fram sem tvíeyki, samhent, og þau myndu saman taka við Bessastöðum.
184

 Var í 

framhaldi af sigri þeirra lagt í kostnað á breytingum á forsetaskrifstofunni.  

Skrifstofan var flutt úr Stjórnarráðinu í framtíðarhúsnæði á Sóleyjargötu 1. Þar myndi 

forsetinn hafa sína skrifstofu en einnig var gert ráð fyrir því að forsetafrúin hefði sér 

skrifstofuaðstöðu.
185

 Á efri hæð hússins var skrifstofa forsetafrúarinnar með útsýni 

yfir Hljómskálann og Tjörnina.
186

 Í viðtali sem blaðamaður Ríkisútvarpsins tók við 

Guðrúnu Katrínu í byrjun júní 1996, í miðri kosningabaráttunni, sagði hún meðal 

annars um stöðu maka forseta; 

Á vissan hátt held ég að það geti verið heillandi og skemmtilegt starf og ég 

tala nú ekki um ef manni tekst að leysa það starf þannig af hendi að maður geti látið 

eitthvað gott af sér leiða og unnið eitthvað starf landi og þjóð til heilla. Fyrir utan að 

fá að starfa með manni sínum og létta honum jafnvel störfin þannig að ég held að 

þetta geti verið á margan hátt mjög heillandi og mjög gefandi starf.
187

 

 

Einnig sagði hún í viðtali við DV; 

Það er alveg ljóst að störf forseta og maka hans eru bæði mjög formlega og 

starfslega samtvinnað, hvort sem er í verkum á Bessastöðum eða ferðum innanlands 

og utan.
188

 

   

Því nú voru breyttir tímar fyrir nýkjörna forsetafrú lýðveldisins. Forsetafrúin myndi 

láta til sín taka með nýkjörnum forseta, Ólafi Ragnari Grímssyni. Hennar framtíðarsýn 

á starfsvettvang forsetafrúnnar, sem átti vissulega vel rétt á sér og var tímanna tákn, 

eins og sagan segir hér að framan. En því miður entist Guðrúnu Katrínu ekki aldur til 

að starfa sem forsetafrú nema að litlu leyti, því hún lést fyrir aldur fram 12. október 

1998. Forsetafrúrnar Georgía, Dóra og Halldóra höfðu staðið í skugga eiginmanna 

sinna og komu fram opinberlega með forseta Íslands eins og þeim hafði verið fyrir 

lagt. Vigdís var hvort tveggja í senn, í embætti forseta sem „húsbóndi og húsfreyja“ á 

Bessastöðum og markaði þannig sporin, sem Guðrún Katrín var tilbúin að feta í 

upphafi starfa sinna sem forsetafrú og þá sem „virk“ húsfreyja á Bessastöðum.   
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Niðurstöður 

 

Embætti forseta Íslands var í mótun fyrstu árin og sérstaklega voru Georgía Björnsson  

og Dóra Þórhallsdóttir þær forsetafrúr, sem bjuggu til þá ímynd um það hvernig 

forsetafrúin skyldi vera og hvernig hennar verksvið væri. Þær lögðu metnað sinn í að 

standa við hlið makanna sem höfðu verið valdir til þess að gegna embætti forseta 

Íslands. Þær voru ekki kosnar til embættisins heldur eiginmenn þeirra en þær tókust á 

við það erfiða verkefni að móta störf forsetafrúarinnar. Halldóra Eldjárn hélt áfram 

þeirri vegferð í hógværð sinni, að halda áfram þeim venjum er forverar hennar höfðu 

sett. Engar reglur voru til að styðjast við. En allar tóku þær með sér fyrri reynslu sína 

til Bessastaða, enda höfðu þær allar verið í þjónustu hins opinbera, hérlendis sem 

erlendis. Reynsla Georgíu sem  eiginkona sendiherra í rúm tuttugu ár vó þungt í því 

hvernig hún sá fyrir sér hlutverk forsetafrúarinnar. Hver og ein þeirra mótaði 

hlutverkið á hverju kjörtímabili fyrir sig þrátt fyrir mismunandi tíðaranda hjá hverri og 

einni. Georgía fór ekki í margar ferðir innanlands né utan á kjörtímabilinu. Dóra 

fylgdi Ásgeiri Ásgeirssyni um landið og til útlanda í forsetaheimsóknir og hún lagði 

áherslu á að opna Bessastaði. Þangað væru allir velkomnir. Halldóra fylgdi sínum 

manni, Kristjáni Eldjárn í þær ferðir sem hann fór í en hún leit á sig fyrst og fremst 

sem húsmóður og gestgjafa, sem bjó á Bessastöðum.  Þær voru einnig ólíkir 

persónuleikar. Georgía hélt sig frekar til hlés á Bessastöðum og má kannski rekja það 

til tungumálavanda. Dóra var opin persóna og vildi nálgast alla enda var hún alin upp 

við að umgangast alla, háa sem lága, á jafnan hátt. Halldóra var hinsvegar hlédræg, en 

hún fylgdi manni sínum í þau verkefni sem fylgdu embættinu. Georgía og Dóra voru 

duglegar að nýta sér sambönd erlendis.  Dóra nýtti sér starfsfólk sendiráðanna 

íslensku bæði í Evrópu og Bandaríkjunum. Það var til þess að nálgast matvörur eða 

fatnað og láta senda heim fyrir sérstakar veislur. Á þessum tíma var ekki auðvelt að 

sækja lúxusvarning eins og ávexti, hvort heldur niðursoðna eða ferska. Ekki var 

heldur hægt að nálgast fjölbreytt grænmeti hér á landi og þá var brugðið á það ráð að 

fá varninginn sendan hingað heim með Flugfélagi Íslands eða Loftleiðum. Georgía 

hafði gert það sama á erfiðum tímum eftir stríð að panta heim vörur og láta senda 

heim með skipum. Þær voru útsjónarsamar og vildu veg Bessastaða sem mestan. Þær 

lögðu sig allar fram um, að gestum væri ekki í kot vísað við það að sækja Bessastaði 

heim og að öll umgjörðin væri forsetanum og þjóðarheimilinu til sóma. 
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Í þjóðarkosningu til embættis forseta Íslands er forsetinn kosinn en makinn fylgir 

með. Sem fulltrúi þjóðarinnar kemur hann fram og þjóðin hefur haft í gegnum tíðina 

sterkar skoðanir á því hvernig forsetafrúin skuli vera. Fjölmiðlar hafa spilað þar stórt 

hlutverk í dag en á tímum Georgíu og Dóru voru fjölmiðlarnir ekki komnir á sama 

stað og þeir voru til dæmis þegar Kristján Eldjárn tók við. Eftirtektarvert er að sjá 

hversu fá blaðaviðtöl voru tekin við forsetafrúrnar þrjár á þessu tímabili 1944-1980, 

sem gæti helgast af því hversu ríkt karlaveldið hafi verið og mönnum ekki þótt 

merkilegt að tala við maka forseta landsins. Kvennatímaritin voru þau sem höfðu 

áhuga á að taka viðtal við forsetafrúrnar, dagblöðin höfðu lítinn áhuga á því. 

Morgunblaðið tók þó viðtal við Halldóru 24. september 1978, þegar 10 ár voru liðin 

frá því að hún kom á Bessastaði sem þriðja forsetafrú lýðveldisins. 

Í kosningabaráttu Vigdísar var það eitt helsta mál andstæðinga hennar, að ekki 

væri ráðlegt að hún yrði kosin ein og makalaus á Bessastaði. Hver ætti þá að taka á 

móti gestunum sem kæmi til Bessastaða? Vigdís svaraði þessu auðvitað vel, því hún 

taldi sig hafa starfsfólk á Bessastöðum til þess að bjóða fólk velkomið á staðinn. Hún 

sýndi í sínum störfum að hún sem forseti var einnig forsetafrú. Í forsetaembættinu 

voru mörg verk sem voru í höndum Georgíu, Dóru og Halldóru á Bessastöðum komin 

á herðar Vigdísar í forsetaembættinu. Kvennabaráttan var að byrja á áratugnum 1970 -

1980 sem náði hápunkti með kvennafrídeginum, þeim fyrsta, árið 1975. Feðraveldinu 

var vel við haldið í stjórnkerfinu og eins og Bjarni Guðnason komst að orði í grein 

fyrir forsetakjörið árið 1980; „Þótt íslenzk lög kveði ótvírætt á um jafnan rétt karla og 

kvenna, dylst engum, sem til þekkir að hlutur kvenna er í reynd fyrir borð borinn. Þarf 

ekki annað en að vísa á launakerfið, stjórnkerfið og aðra samfélagshætti.“ Það var 

nefnilega þannig að konan átti erfitt uppdráttar á árunum 1944 til 1980. Þannig voru 

tímarnir í feðraveldinu. 

 En það átti sannarlega eftir að breytast, þegar Vigdís Finnbogadóttir var kosin 

forseti. Allt tal um húsmóðurhlutverk og gestgjafahlutverk forsetafrúarinnar urðu 

orðin tóm þegar Vigdís steig inn á svið feðraveldisins og sýndi öllum fram á að hægt 

væri að vera bæði forseti og forsetafrú á sama tíma. Hún hafði gott starfsfólk til 

aðstoðar í embættinu. En breyttist eitthvað? Vigdís Finnbogadóttir var fyrir 1980 ein 

fárra kvenna sem var við stjórnvölin  í samfélaginu sem leikhússtjóri Leikfélags 

Reykjavíkur. Vigdís fékk sem forseti Íslands að finna fyrir virðingarleysi í embættinu 

af hálfu ráðandi stjórnmálamanna. Í flugfreyjuverkfallinu upplifði hún það sterkt 

hversu litla virðingu þeir báru fyrir forsetanum og töldu hana vera „aukanúmer“ á 
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Bessastöðum. Sú mynd af atburðarrásinni, sem dregin er upp þennan örlagaríka 

sólarhring, gefur sterka lýsingu á því hvernig feðraveldið var í hnotskurn. Mönnum 

var til efs að lögin hefðu verið sett á karlastétt en þar sem þarna var um kvennastétt að 

ræða vilja menn meina að brugðist hafi verið harðar við en ella. 

Konurnar á Bessastöðum á lýðræðistíma fengu ekki tækifæri til að segja sína 

sögu frá árinu 1944-1980 því fá viðtöl voru tekin við þær. En sem eiginkonur 

forsetans var ætlast til að þær gegndu hlutverkinu með sóma, sem þær allar gerðu.  

Ekki fengu þær greitt fyrir störf sín sérstaklega frá ríkisvaldinu.  

Niðurstaða mín er sú að íslenska konan hefur í tímans rás fengið uppreisn æru 

og hefur nýja stöðu gegn feðraveldinu, sem augljóslega hefur látið undan fyrir 

kvennabaráttunni. Vigdísi tókst það sem hún lagði upp með, sem var að opna 

umræðuna um stöðu konunnar í samfélaginu og sýna fram á að íslenskar konur væru 

jafn vel tilbúnar og hæfar til að gegna ábyrgðarmiklum störfum og karlmenn. Það 

gerði hún svo að eftir var tekið, út um allan heim. Ungar stúlkur og drengir alast upp í 

dag við að þekkja söguna um konuna sem varð forseti Íslands og stóð sig frábærlega í 

því starfi, að flestra mati. 

Framtíðin hins vegar sker úr um hvernig næsti forseti Íslands verður. Af öllu 

því sem hér hefur verið tekið saman, má búast við því að sá forseti, hvort heldur það 

verður kona eða karl, þurfi ekki að fara í gegnum nálarauga feðraveldisins. Orðið 

húsmóðir verður varla í orðræðunni í þeirri kosningabaráttu heldur mætti frekar búast 

við því að ætlast verði til þess, að þar yrði kjörinn vel menntaður einstaklingur, karl 

eða kona, sem yrði landi og þjóð til sóma. Maki hans gæti þá haft það hlutverk 

 að létta undir með og jafnvel koma fram fyrir hönd forsetans. Hann gæti jafnvel tekið 

að sér önnur störf, eins og góðgerðarstörf í nafni embættisins en það væri jafnframt 

því að koma fram við hlið forseta Íslands í opinberum verkefnum hans.  

Framtíðin er því bara spennandi fyrir þann mann/konu og fjölskyldu 

hans/hennar, sem býður sig fram til embættis forseta Íslands. 
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