
 1 

                                                                                                                             Háskóli Íslands 

                                                                                                                            Hugvísindadeild 

                                                                                                                             Sagnfræðiskor 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ríkisstjóri Íslands – Sveinn Björnsson 

 

 

 

 

 

                                                         

 

                                                          
                                                         Ritgerð til B.A.- prófs 

                                                  

                                                               

                                                                                                                 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Helgi Már Þorsteinsson 

                                                                                                                           Kt. 100782-5029 

                                                                                     

 

 

                                                                                     

                                                                                     Leiðbeinandi: Ragnheiður Kristjánsdóttir 

                                                                                                                                     Apríl 2009 



 2 

Ágrip 

 
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er það stutta tímabil í Íslandssögunni þegar æðsti 

embættismaður þjóðarinnar var ríkisstjóri en ekki konungur eða forseti. Þann 17. júni 1941 

var Sveinn Björnsson kjörinn ríkisstjóri af Alþingi til þess að gegna þeim skyldum sem 

konungur hafði áður haft með höndum. Þessi ákvörðun þingmanna gerði það að verkum að nú 

var æðsti embættismaður þjóðarinnar Íslendingur með skrifstofu í Alþingishúsinu en ekki 

aðalborinn Dani með aðsetur í konungshöll í Kaupmannahöfn.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvernig þetta nýja samband milli þingmanna 

og ríkisstjóra þróaðist en í upphafi hennar er borið saman valdsvið ríkisstjóra við það valdsvið 

sem konungur hafði. Í meginhluta ritgerðarinnar er fjallað um samskipti milli ríkisstjóra og 

alþingismanna en það er aðallega gert með því að rýna í tvö deilumál milli þingheims og 

ríkisstjóra. Þessi mál eru skipun ríkisstjóra á einu utanþingsstjórninni sem starfað hefur hér á 

landi og sambandsmálið svokallaða um aðskilnað Íslands og Danmerkur. Þegar Ísland varð 

lýðveldi þann 17. júni 1944 var Sveinn Björnsson kjörinn fyrsti forseti landsins. Hann var 

kosinn af alþingsimönnum og gaf dræm kosning hans það til kynna að sambandið milli hans 

og alþingismanna væri fremur stirt. Í lok ritgerðarinnar er skyggnst inn í forsetatíð Sveins og 

hún borin saman við ríkisstjóratíð hans. Þar er áfram skoðað sambandið milli Sveins og 

þingmanna og athugað hvort hið nýja embætti Sveins hafi breytt einhverju auk þess sem 

svarað er þeirri spurningu hvort ríkisstjóraár Sveins hafi verið mótandi fyrir forsetatíð hans. 

Helstu niðurstöður er þær að Sveinn Björnsson var pólitískt virkari sem æðsti 

embættismaður þjóðarinnar en konungur hafði áður verið og reyndi að gera sem mest úr því 

valdi sem hann hafði samkvæmt stjórnarskrá. Hann veitti stjórnmálamönnum aðhald með 

þeim „tækjum“ sem hann hafði sem ríkisstjóri og hélt áfram þeim vinnubrögðum eftir að hann 

var kjörinn forseti.  
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Inngangur 

 

Í kennslubók í Íslandssögu eftir 1830, Uppruna Nútímans sem notuð var við 

sögukennslu í menntaskólum landsins eftir að hún kom út kringum 1990 er aðeins á einum 

stað minnst á ríkisstjóra. Það er gert á blaðsíðu 257 en þar segir „ákveðið [var] að Alþingi 

kysi ríkisstjóra til eins árs í senn til að fara með þjóðhöfðingjavald. Til ríkisstjóra valdist 

Sveinn Björnsson fyrrum sendiherra Íslendinga í Danmörku. Hann var fyrst kosinn 17. júní 

1941 og síðan árlega meðan þetta skipulag stóð.“
1
 Það er því kannski ekki furða að flestir 

Íslendingar þekki lítið til þessa embættis. Sveinn Björnsson er miklu betur þekktur í 

Íslandsögunni sem fyrsti forseti íslenska lýðveldisins en sem eini ríkisstjóri konungsríkisins 

Íslands. Það er því ætlun mín að rýna í þetta minna þekkta þjóðhöfðingjaembætti Íslendinga 

og fjalla um ríkisstjórann frekar en forsetann Svein Björnsson. 

 Ástæðu þess að Alþingi tók til sín skyldur konungs má rekja til þessa að Þjóðverjar 

hernámu Danmörku þann 9. apríl 1940 en það setti samband Íslands og Danmerkur í uppnám. 

Danir gátu ekki lengur þjónað Íslendingum á alþjóðavettvangi auk þess sem Kristján X. 

Danakonungur gat ekki lengur sinnt starfi sínu sem æðsti embættismaður þjóðarinnar. 

Samdægurs voru fulltrúar allra stjórnmálaflokkanna ásamt utanríkismálanefnd kallaðir til 

neyðarfundar með ríkisstjórninni. Í ríkisstjórninni áttu sæti fulltrúar allra flokka nema 

Sósíalistaflokksins undir forystu Framsóknarflokksins og var hún því kölluð þjóðstjórn. 

Þingfundur stóð fram eftir nóttu þar sem samþykkt var þingsályktunartillaga Hermanns 

Jónassonar forsætisráðherra þess efnis að ríkisstjórn Íslands skyldi fara með konungsvaldið að 

svo stöddu og að utanríkismál skyldu vera tekin í hendur Íslendinga. Þessi ákvörðun 

ríkisstjórnarinnar leiddi síðar til þess að þann 17. júní 1941 kaus Alþingi ríkisstjóra Íslands 

sem átti að gegna þeim störfum sem konungur hafði áður gert.
2
  

Mikið hefur verið skrifað um raunverulegt vald forseta Íslands gagnvart Alþingi og 

ráðherrum
3
 enda býður lýðveldisstjórnarskráin frá 1944 upp á túlkun á því valdi. Minna hefur 

hins vegar verið skrifað um eiginlegt vald ríkisstjóra gagnvart Alþingi eða öðrum 

ráðamönnum þjóðarinnar enda var embættið aðeins starfrækt í þrjú ár. Þar sem Sveinn 

Björnsson var sá eini sem gegndi stöðu ríkisstjóra er ekki hægt að bera valdbeitingu hans 

                                                 
1
 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson: Uppruni nútímans, bls. 257. 

2
 Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904-1964, bls. 95 og 228. 

3
 Sjá t.d. Guðni Th. Jóhannesson, Völundarhús valdsins. Gunnar Helgi Kristinsson, Íslenska stjórnkerfið. Ólafur 

Jóhannesson, Stjórnskipun Íslands og Sigurður Líndal, „Stjórnskipuleg staða forseta Íslands.“ 
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saman við aðra ríkisstjóra en hins vegar er hægt að bera saman valdbeitingu Sveins sem 

ríkisstjóra og sem fyrsta forseta Íslands. Um ríkisstjóraár Sveins hefur sitthvað verið skrifað 

og má helst lesa um þau í ævisögu Gylfa Gröndal en einnig má nefna minningabók Péturs 

Eggerz ríkisstjóraritara.
4
 Skrif Gylfa og Péturs eru hins vegar almenn og fjalla þau því lítið 

um vald eða valdbeitingu ríkistjóra. Sjálfur ritaði Sveinn endurminningar sínar en þeim líkur 

við heimkomu hans til Íslands sumarið 1940 og skrifaði hann því ekki um ríkisstjóraárin eða 

forsetatíð sína. Hins vegar eru til minnisblöð hans á Þjóðskjalasafni Íslands sem lengi voru í 

einkaeign og þau fjalla um ýmiss mál frá þeim tíma sem hann var ríkisstjóri eða forseti. Þetta 

eru ýtarleg og persónuleg minnisblöð þar sem hann fjallar um helstu mál þess tíma svo sem 

stjórnarkreppur og sjálfstæðismálið. Með þessum blöðum Sveins er hægt að skyggnast örlítið 

inn í hugarheim hans og hjálpa þau til við að glöggva sig betur á valdbeitingu Sveins og þeirri 

hugsun sem lá að baki.  

Í þessari ritgerð ætla ég að beina sjónum mínum að þeim tíma þegar Sveinn Björnsson 

var ríkisstjóri. Í fyrsta kafla mun ég fjalla um ástæður þess að hann var kjörinn ríkisstjóri, 

umræðurnar á Alþingi um embættið og kosninguna sjálfa auk þess sem ég mun reyna að sýna 

fram á hver hafi verið þau eiginlegu völd sem Sveinn fékk í hendur frá forvera sínum. Í öðrum 

og þriðja kafla ætla ég að skoða hvernig samskipti hans við Alþingi voru í stjórnarkreppum og 

sjálfstæðismálinu. Þar mun ég gera grein fyrir afstöðu Sveins til þessara mála og skoða 

ástæður hans eða rök fyrir gjörðum sínum. Ég mun aðallega skoða skipun 

utanþingsstjórnarinnar og ritun „ríkisstjórabréfsins“ og þá með aðstoð þeirra skjala sem hann 

skildi eftir sig. Í fjórða og síðasta kafla ætla ég að skoða hluta af forsetatíð Sveins og bera 

hana saman við ríkisstjóraárin og reyna þar með að svara spurningunni um hvort ríkisstjóraár 

Sveins hafi verið mótandi fyrir forsetatíð hans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Sjá Gylfa Gröndal: Sveinn Björnsson. Ævisaga og Pétur Eggertz: Minningar ríkisstjóraritara. 
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1. Nýtt embætti ríkisstjóra - Konungsvaldið úr landi 
 

Eftir að Alþingi tók til sín það vald sem falið var konungi í stjórnarskránni  komu 

ráðamenn sér saman um sérstakar reglur um meðferð þess. Sveinn Björnsson segir frá því í 

endurminningum sínum að þessar reglur hafi verið þunglamalegar í framkvæmd, það hafi til 

dæmis þurft undirskriftir minnst þriggja ráðherra til staðfestingar laga og mikilvægra 

ráðstafana stjórnarinnar. Enn fremur mátti ekki gefa út bráðbirgðalög nema með samþykki 

allra ráðherranna. Að lokum hafi því verið ákveðið að afnema þær og kjósa í staðinn 

ríkisstjóra.
5
 Rúmu ári eftir að Alþingi tók til sín konungsvaldið þann 17. maí 1941 voru 

samþykktar fjórar mikilvægar þingsályktanir. Í hinni fyrstu segir meðal annars að Alþingi telji 

„Ísland hafa öðlast fullan rétt til sambandsslita við Danmörku, þar sem Ísland hefur orðið að 

taka í sínar hendur meðferð allra sinna mála, enda hefur Danmörk ekki getað farið með þau 

mál, sem hún tók að sér í umboði Íslands með sambandslagasamningi Íslands og Danmerkur 

frá 1918.“ Í annarri ályktuninni sagði að sambandslagasamningurinn frá 1918 yrði ekki 

endurnýjaður en ekki þætti tímabært vegna ástands ríkjanna að ganga frá sambandsslitum. Þó 

yrði þeim ekki frestað lengur en til styrjaldaloka. Þriðja ályktunin sagði til um þann vilja 

Alþingis að stofnað yrði lýðveldi á Íslandi. En sú fjórða fjallaði um ríkisstjóra. Þar sagði 

„Alþingi ályktar að kjósa ríkisstjóra til eins árs í senn, sem fer með það vald, er ráðuneyti 

Íslands var falið með ályktun Alþingis 10. apríl 1940 um æðsta vald í málefnum ríkisins.“
6
 

Þegar konungur frétti af samþykkt þessara ályktana Alþingis fór hann hlýjum orðum um 

Ísland og tók sérstaklega fram að hann væri samþykkur þeim áformum að kosinn yrði 

ríkisstjóri en vildi ekki tjá sig að öðru leyti.
7
 

Ríkisstjórakosningin fór fram 17. júní, mánuði eftir að Alþingi hafði samþykkt að 

kjósa ríkisstjóra. Af 49 þingmönnum greiddu 44 atkvæði sem skiptust þannig að Sveinn 

Björnsson, fyrrum sendiherra í Kaupmannahöfn, hlaut 37, Jónas Jónsson frá Hriflu 

alþingismaður hlaut eitt en sex kjörseðlar voru auðir. Sveinn hlaut því yfirburðakosningu enda 

höfðu alþingismenn sammælst um að ríkisstjóri skyldi ekki vera úr hópi stjórnmálamanna. 

Jónas brást hins vegar hinn versti við þessari kosningu enda var þetta atkvæði sem hann fékk 

meira greitt gegn honum en með honum. Að öðru leyti komu úrslitin ekki á óvart enda hafði 

Sveinn verið boðaður á fund ríkisstjórnarinnar þann 23. maí þar sem hann var beðinn um að 

taka við ríkisstjórastöðunni.
8
 Sveinn þótti nánast sjálfkjörinn í þetta nýja og virðulega embætti 

                                                 
5
 Sveinn Björnsson: Endurminningar Sveins Björnssonar, bls. 294. 

6
 Alþingistíðindi A 1941, bls. 715-716. 

7
ÞÍ. Einkasjöl, afhent 1996/1. Minnisblöð og afrit af bréfum M.M. varðandi sambandslit, bls. 48. 

8
ÞÍ. Einkasjöl, afhent 1996/1. Minnisblöð og afrit af bréfum M.M. varðandi sambandslit, bls. 148. 
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þótt hann hefði ekki mikla reynslu af beinum stjórnmálastörfum. Hann var hins vegar 

þaulreyndur diplomat sem sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn frá 1920 og einn helsti 

sérfræðingur landsins í utanríkismálum. Frá heimkomu sinni í maí 1940 hafði Sveinn einmitt 

verið helsti ráðgjafi ríkisstjórnarinnar varðandi utanríkismál en með ríkisstjóraembættinu fékk 

hann aukin völd.
9
 Segja má því að Sveinn hafi þótt líklegur sem þjóðhöfðingi Íslands eftir að 

Alþingi hafði ákveðið að sambandslagasamninginn skildi ekki endurnýjaður. Þó „tapaði“ 

hann fyrir Vilhjálmi Stefánssýni landkönnuði í „próf-forsetakosningum“ sem tímaritið Vikan 

stóð fyrir en Jónas frá Hriflu fékk þar einnig mörg atkvæði.
10

 Áður en Sveinn var kjörinn 

ríkisstjóri voru ýmsar hugmyndir um hvað starf hans eða starfsheiti ætti að vera. Sjálfur nefnir 

Sveinn í endurminningum sínum að einn ráðherra ríkisstjórnarinnar hafi stungið upp á því að 

hann yrði utanríkisráðherra. Sveinn þvertók fyrir það strax með þeim rökum að „engin 

heimild væri til þess að fela einhverjum, sem ekkert væri kunnugt um, hvort nyti trausts 

Alþingis, ráðherrastöðu undir slíkum kringumstæðum.“ Auk þess óskaði hann sér ekki að 

komast inn í stjórnmálin á þennan hátt og bera þannig ábyrgð ásamt ríkisstjórninni.
11

 

Lögin um ríkisstjóra voru afgreidd frá Alþingi þann 16. júní, degi fyrir 

ríkisstjórakosninguna. Samkvæmt 1. grein þeirra átti Alþingi að kjósa ríkisstjóra til eins árs í 

senn og færi hann með það vald sem konungi var falið í stjórnarskránni. Aðrar greinar sögðu 

til um hvernig kosning ríkisstjóra skyldi fara fram og að hann ætti ekki vera alþingismaður né 

gegna öðrum opinberum störfum en ríkisstjórastarfinu. Einnig sögðu lögin til um að ríkisstjóri 

bæri ekki ábyrgð á stjórnarathöfnum og að hann þyrfti að hafa aðsetur í Reykjavík eða 

nágrenni.
12

 Frumvarpið um ríkisstjóra Íslands fóru frekar þægilega gegnum þingið ef svo má 

að orði komast og var það samþykkt í efri deild Alþingis með ágætum meirihluta. Sigurður 

Kristjánsson þingmaður Sjálfstæðsflokksins greiddi þó atkvæði gegn því sem og flokksbróðir 

hans Pétur Ottesen en af ólíkum ástæðum þó. Sigurður bar því aðallega fyrir sig að æðsti 

maður landsins ætti að vera kosinn af þjóðinni en ekki Alþingi. Pétur vildi hins vegar ekki 

breyta því kerfi sem komið hafði verið á þegar ríkisstjórnin yfirtók skyldur konungs. 

Þingmenn vinstramegin í pólitíska landslaginu kusu einnig gegn frumvarpinu, til dæmis var 

Héðinn Valdimarsson svipaðrar skoðunar og Sigurður varðandi það að þjóðin ætti að kjósa 

ríkisstjóra en ekki Alþingi. Hann vildi ekki að það klíkuvald sem hann taldi að væri til staðar 

réði kosningunni heldur vilji þjóðarinnar. Mestur ágreiningur var hins vegar um 10. greinina, 

þá að ríkisstjóri ætti að hafa aðsetur í Reykjavík eða næsta nágrenni. Áður en frumvarpið kom 

                                                 
9
 Gyfli Gröndal: Sveinn Björnsson. Ævisaga, bls. 279-280. 

10
 Vikan 25. janúar 1940, bls.1. 

11
 Sveinn Björnsson: Endurminningar Sveins Björnssonar, bls. 291-292. 

12
 Stjórnartíðindi A 1941, bls. 39-40. 
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fram hafði þessi grein verið rædd nokkuð þegar fjárlög ársins voru sett. Í því var 

ríkisstjórninni heimilað að kaupa í þessum tilgangi ákveðna húseign í Reykjavík eða annan 

hæfilegan bústað í næsta nágrenni Reykjavíkur. Var hér átt við Bessastaði og hafði 

forsætisráðherra flutt þessa viðaukatillögu og fengið hana samþykkta. Við umræður á 

ríkisstjórafrumvarpinu deildu þingmenn því um hvort Bessastaðir væru ákjósanlegur bústaður 

fyrir ríkisstjóra og hvort ekki væri verið að sóa almannafé með kaupum á þeim.
13

 

Fyrir embættistökuna flutti Sveinn ávarp í þinginu sem var einnig útvarpað. Í því 

kvaðst Sveinn bera mikla virðingu fyrir Kristjáni X. konungi. Einnig talaði Sveinn hlýlega um 

dönsku þjóðina og sagði að Íslendingar mættu ekki brjóta gegn henni og rétti hennar. 

„Sannfæring vor segir, að sé réttur vor, munum vér og vera jafn einhuga að ganga ekki á rétt 

annarra þjóða. Vér munum virða réttinn, einnig er aðrir eiga í hlut en aldrei máttinn án 

réttar.“
14

 Hér var Sveinn eflaust að vísa til þeirrar kröfu margra alþingismanna að segja upp 

sambandslagasamningnum án þess að semja við Dani en sú krafa var orðin hávær þegar 

Sveinn tók við ríkisstjóraembættinu. Krafan er oftast rakin til vanefndakenningar Bjarna 

Benediktssonar lagaprófessors og borgastjóra Reykjavíkur en síðar forsætisráðherra. Bjarni 

skrifaði grein í Andavara sumarið 1940 þar sem hann setti fram þessa kenningu. Hún gekk í 

stuttu mál út á að Íslendingar væru í fullum rétti til að segja upp sambandslagasamningnum þá 

þegar ef þeir vildu því Danir hefðu ekki getað uppfyllt skilyrði samningsins eftir hernám 

Þjóðverja.
15

 Sveinn sagðist einnig í ávarpinu ætla að forðast það að vekja sundrung og stuðla 

að einingu hjá íslensku þjóðinni í stjórnmálum hennar. Í tilefni þess hvatti hann 

stjórnmálamenn til þess að slíðra sverðin og taka höndum saman á sama grundvelli og 

þjóðstjórnin var mynduð á. Hann lagði þó áherslu á að starf hans væri ekki einungis að þjóna 

Alþingi heldur þjóðinni allri. Sveinn lýsti einnig vilja sínum til að ríkisstjórnin sæti áfram. 

Meginhluti ávarpsins var þó um stríðið, þær hættur sem steðjuðu að Íslendingum og hve 

mikilvægt væri að standa saman.
16

 

Sem ríkisstjóri var Sveinn Björnsson staðgengill konungs á Íslandi. Hlutverk konungs 

var margs konar samkvæmt stjórnarskránni enda fjölluðu fyrstu 25 greinar hennar að mestu 

um hann. Samkvæmt 2. grein hennar var löggjafarvaldið hjá konungi og Alþingi en 

framkvæmdarvaldið hjá konungi. 9. greinin sagði til um að konungur hefði hið æðsta vald í 

öllum málefnum landsins með þeim takmörkunum sem settar væru í stjórnarskránni en hann 

léti ráðherrana framkvæma það. Sú 10. að ráðherrar bæru ábyrgð á stjórnarframkvæmdum en 

                                                 
13

 Alþingistíðindi B 1941, bls. 492-510. 
14

 Sveinn Björnsson: „Ríkisstjóraávarp“,bls 160-169. 
15

 Bjarni Benediktsson: ,,Sjálfstæði Íslands og atburðirnir vorið 1940”, bls. 24-27. 
16

 Sveinn Björnsson: „Ríkisstjóraávarp“, bls 160-169. 
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samkvæmt 11. grein skipaði konungur ráðherra og veitti þeim lausn. 15. greinin sagði til um 

að undirskrift konungs undir lög eða stjórnarerindi veittu þeim gildi. Greinar 18, 19 og 20 

fjölluðu um rétt konungs til að stefna saman, fresta eða rjúfa Alþingi.
17

 Eins og sést á þessari 

upptalningu voru verkefni og skyldur konungs töluverðar á Íslandi þótt eiginleg völd hans hafi 

ef til vill ekki verið mikil. Helgi Skúli Kjartansson hefur t.d. haldið því fram að raunverulegt 

pólitískt vald sem ríkisstjóri (síðar forseti) hafi fengið hjá fyrirrennara sínum hafi verið 

takmarkað.
18

 Á heimastjórnarárunum 1904-1918 hafði konungsvaldið margvísleg pólitísk 

afskipti á Íslandi, miklu meiri en í Danmörku. Sem dæmi um það má nefna að konungur valdi 

Kristján Jónsson sem ráðherra Íslands árið 1911 frekar en Skúla Thorodsen auk þess sem 

hann hafi neitaði að skrifa undir lög ef þau fóru að hans mati út fyrir þann ramma sem 

löggjafarvaldi Alþingis voru sett. Eftir að Íslendingar fengu sjálfstæði 1918 breyttist hins 

vegar aðkoma konungs að íslenskum stjórnmálum.
19

  

Árið 1912 varð Kristján X. Danakonungur en hann sýndi íslenskum stjórnmálum í 

gegnum tíðina frekar takmarkaðan áhuga. Eftir að Ísland varð fullvalda árið 1918 var aðkoma 

hans að stjórnarmyndunum óregluleg og takmörkuð. Bjarni Benediktsson var eimitt á þessari 

skoðun í grein sinni um sjálfstæði Íslands í Andvara 1940. Þar sagði hann að þó svo að 

stjórnarskráin segði til um að konungur færi með æðsta vald á Íslandi þá væri þetta vald 

fremur formlegt en raunverulegt.
20

 Sem dæmi um það veitti konungur umboð til 

stjórnarmyndunar eftir ábendingum og venjulega ekki fyrr en samningum flokkanna var lokið. 

Konungur skipti sér aldrei af samningaferli flokkanna og þurfti aldrei að velja á milli 

keppinauta sem vildu reyna stjórnarmyndun.  

Sá Íslendingur var vart fundinn sem gat sett sig betur inn í konungshlutverkið en 

Sveinn enda þekkti hann ágætlega til konungs auk þess sem hann var þaulkunnugur 

framkvæmd þingræðisins í Danmörku. Sem staðgengill konungs hefði enginn Íslendingur 

kunnað betur að leika hlutverkið konunglega.
21

 Ávarpið sem Sveinn hélt við 

ríkisstjóraembættistökuna sýndi einnig þá miklu virðingu sem hann hafði fyrir 

konungsembættinu. Margir hafa því eflaust haldið að Sveinn myndi lítið bregða út af 

stjórnarháttum fyrirrennara síns í hinu nýja embætti en fljótlega eftir að hann var kjörinn 

ríkistjóri valdi Sveinn aðrar leiðir en konungur í aðkomu sinni að íslenskum stjórnmálum.  

 

 

                                                 
17

 Stjórnartíðindi A 1920, bls. 11-21. 
18

 (Vef) Helgi Skúli Kjartansson: ,,Forveri forseta. Konungur Íslands 1904–1944”, bls. 72. 
19

 Svanur Kristjánsson: ,,Stofnun lýðveldis – nýsköpun lýðræðis”, bls. 8-9. 
20

 Bjarni Benediktsson: ,,Sjálfstæði Íslands og atburðirnir vorið 1940”, bls. 24. 
21

 (Vef) Helgi Skúli Kjartansson: ,,Forveri forseta. Konungur Íslands 1904 – 1944”, bls. 59 og 68. 
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2. Stjórnarkreppur og utanþingsstjórnin 

 
 

Sveinn Björnsson var aðeins búinn að vera ríkisstjóri í nokkra daga þegar Bretar og 

Bandaríkjamenn óskuðu eftir því að hinir síðarnefndu tækju að sér hervernd Íslands. Alþingi 

samþykkti það á aukafundi 9. júlí 1941 en Sveinn var með í öllum ráðagerðum um þessi mál 

eins og Stefán Jóhann Stefánsson utanríkisráðherra lýsir í endurminningum sínum.
22

 

Vera Bandaríkjahers átti eftir að auka enn á þá miklu innspýtingu í litla íslenska 

hagkerfið sem hafði fylgt hernámi Breta rúmu ári áður. Næga atvinnu var hér að fá auk þess 

sem mikið fjármagn streymdi inn í landið.  Þetta varð til þess að kaupgjald og verðlag fóru ört 

hækkandi. Þessa þróun sætti þjóðstjórnin sig illa við og þá sérstaklega Framsóknarflokkurinn 

sem í stríðinu var helsti boðberi stöðugleika í efnahagsmálum.
23

 Aukaþing var boðað haustið 

1941 en þar lögðu framsóknarmenn fram frumvarp um frystingu launa ásamt víðtækum 

aðgerðum sem miðuðu að verðstöðvun. Þegar samstarfsflokkarnir höfnuðu þessu baðst 

Hermann Jónasson lausnar fyrir ríkisstjórnina þann 22. október í bréfi til Sveins Björnssonar 

ríkisstjóra. Sveinn svaraði þessu bréfi þannig: „Vegna þess hve alvarlegir tímar eru nú, óska 

ég þess að taka stuttan frest, áður en ég fellst á þessa lausnarbeiðni, en frestinn mun ég nota til 

þess að kynna mér viðhorf Alþingis í þessu máli, og mun ég gera það tafarlaust.“ Hinn 30. 

október tilkynnti ríkisstjóri að hann ætlaði að fresta því að fallast á lausnarbeiðni 

ríkisstjórnarinnar þangað til niðurstaða væri komin um það hverja afgreiðslu frumvarp 

Framsóknarflokksins fengi á Alþingi. Eftir að frumvarpið var fellt veitti Sveinn ríkisstjórninni 

lausn en bað hana þó að starfa áfram þangað til ný stjórn væri mynduð. Um leið og hann hafði 

veitt þjóðstjórninni lausn byrjaði Sveinn að athuga möguleikana á myndun nýrrar stjórnar 

enda kallaði ástandið í þjóðmálum landsins á skjót viðbrögð ríkisstjóra. Hann fór þess á leit 

við miðstjórnir og formenn flokkanna sem höfðu myndað þjóðstjórnina að þeir skipuðu hver 

um sig tvo menn í viðræðunefnd til þess að athuga möguleikana á myndun nýrrar stjórnar. 

Þessi leið Sveins heppnaðist vel því að nokkrum dögum síðar eða þann 18. nóvember hafði 

verið myndð ný þjóðstjórn með sömu mönnum í sömu ráðuneytum.
24

 

Þessi lausn Sveins í fyrstu afskiptum hans af íslenskum stjórnmálum sem ríkisstjóri 

var engin framtíðarlausn því sá pólitíski vandi sem fylgdi dýrtíðinni var ekki leystur með 

henni. Fljótlega uppúr áramótum hófust verkföll ýmissa verkalýðsfélaga til að knýja fram 

kauphækkanir. Framsóknar- og sjálfstæðismenn vildu gefa út bráðbirgðalög um gerðardóm í 

                                                 
22

 Stefán Jóhann Stefánsson: Endurminningar Stefáns Jóhanns Stefánssonar, bls. 201. 
23

 Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld, bls. 235-236. 
24

 Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904-1964, bls. 228-231. 
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kaupgjalds- og verðlagsmálum en það gat Alþýðuflokkurinn ekki sætt sig við. Stefán Jóhann 

Stefánsson sagði af sér en Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn sátu áfram. Það 

sem endanlega gerði út af við þjóðstjórnina var hins vegar tillaga Alþýðuflokksins um 

breytingu á kjördæmaskipaninni. Sjálfstæðismenn og Sósíalistaflokkurinn voru henni 

fylgjandi en Framsóknarflokkurinn algjörlega á móti. Þetta leiddi til eiðrofsmálsins svokallaða 

þar sem framsóknarmenn sökuðu sjálfstæðismenn um að ganga á bak orða sinna um að styðja 

ekki kjördæmabreytingu. Sagt hefur verið að eiðrofsmálið hafi orðið til þess að aldrei greri 

um heilt milli Ólafs Thors og Hermanns Jónassonar.
25

 Þjóðstjórninn féll þann 15. maí 1942 en 

samdægurs átti Sveinn samtal við Ólaf Thors um viðhorf hans til stjórnarmyndunar. Í því kom 

fram vilji Ólafs til þess að mynda stjórn sem væri skipuð þremur ráðherrum, öllum úr 

Sjálfstæðisflokknum. Sveinn hafði rætt við Ólaf rúmri viku áður, þann 6. maí 1942 um 

möguleg stjórnarmynstur en þá hafði þessi möguleiki fyrst komið upp. Þetta var kúvending 

frá stjórnarkreppunni árinu áður því þá vildu sjálfstæðismenn alls ekki mynda stjórn einir. 

Eftir samtalið við Ólaf ræddi Sveinn við Harald Guðmundsson forseta sameinaðs Alþingis og 

tjáði honum málavexti en hann sagðist ekki vera með aðra tillögu en þá sem fram hefði komið 

í samtali Sveins og Ólafs. Í samtali Sveins við formenn hinna þingflokkanna kom fram að 

Framsóknarflokkurinn myndi bera fram vantrauststillögu ef þessi minnihlutastjórn 

Sjálfstæðisflokksins yrði mynduð en Alþýðu- og Sósíalistaflokkurinn myndu ekki samþykja 

þá vantraustillögu. Enginn flokkanna lagði þó fram einhverja aðra tillögu að stjórnarmyndun 

en þá sem komin var fram.
26

 

Minnihlutastjórn Ólafs tókst ætlunarverk sitt með kjördæmabreytinguna en Ólafur 

baðst lausnar fyrir hana sama dag og haustþingið var sett 14. nóvember 1942. Ólafur hafði 

tilkynnt ríkisstjóra þessa fyrirætlun sína 3. nóvember og jafnframt lagt þá til að þjóðstjórn yrði 

mynduð sökum þess ástands sem ríkti í heiminum. Sveinn var sammála þessu og átti strax 

þennan sama dag tal við formenn allra þingflokkanna. Féllust þeir á tillögu ríkisstjóra um að 

hver flokkur tilnefndi tvo menn til undirbúnings svo að takast mætti að mynda nýja stjórn sem 

allra fyrst. Sveinn ætlaði hér aftur að reyna nefnd tveggja manna úr hverjum flokki til 

stjórnarmyndunar sem hafði einmitt gengið svo vel í fyrra skiptið þegar þjóðstjórnin var 

endurnýjuð.
27

 En nú var pólitíska landslagið allt annað en það hafði verið ári áður. Allt var 

enn í sárum milli framsóknar- og sjálfstæðismanna vegna eiðrofsmálsins auk þess sem 

                                                 
25

 Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld, bls. 237-238. 
26

 ÞÍ. Einkasjöl, afhent 1996/1. Skýrsla og minnisblöð M.M. varðandi stjórnarskipti, bls. 13 og 24-25.  
27

 Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904-1964, bls. 242. 
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sósíalistar höfðu unnið mikinn kosningasigur.
28

 Erfiðara var nú að ganga fram hjá þeim við 

myndun nýrrar ríkisstjórnar auk þess sem þáttaskil höfðu orðið í afstöðu manna til 

Sósíalistaflokksins eftir að Sovétmenn gengu til liðs við bandamenn í seinni 

heimsstyrjöldinni. Sveinn Björnsson ríkisstjóri vildi nú gæta þess að engum ráðum væri ráðið 

án aðildar sósíalista en ári áður, í stjórnarkreppunni 1941, hafði hann talið best að hleypa 

Sósíalistaflokknum hvergi nærri stjórnarmyndunum.
29

  

Þegar áttamannanefndin hafði setið að fundum í aðeins 4 daga og lítið orðið ágengt 

hringdi Hermann Jónasson í Svein Björnsson og bað hann um að taka að sér forystu í 

nefndinni en það fannst ríkisstjóra ekki eiga við. Eftir að nefndin hafði setið að störfum í 

nokkurn tíma komu sósíalistar fram með þá hugmynd að stofna embættismannastjórn eða 

utanþingsstjórn.
30

 Ingólfur Jónsson frá Hellu alþingismaður segir í ævisögu sinni að „meðan 

þessar viðræður stóðu yfir gerðist sú skoðun æ meira áberandi meðal almennings að til kæmi, 

jafnvel hyggilegast væri, að mynduð yrði embættismannastjórn. Þessari skoðun eða hugmynd 

var heldur dauflega tekið í þingflokkunum og raunar meira en það.“
31

 Hinn 7. desember sendi 

svo ríkisstjóri frá sér tilkynningu um að átta manna nefndin hefði tjáð sér að hún teldi ekki 

möguleika að mynda stjórn allra flokka. Eftir það tjáði hann formönnum allra þingflokkanna 

að nú myndi hann reyna aðrar leiðir til myndunnar nýrrar stjórnar sem hann og gerði. Sveinn 

snéri sér fyrst til Haralds Guðmundssonar þingmanns Alþýðuflokksins og forseta sameinaðs 

Alþingis. Haraldur ræddi við framsóknarmenn og sósíalista og auk þess við sína eigin 

flokksmenn um myndun vinstri stjórnar en fljótlega kom í ljós að af henni yrði ekki. Þá snéri 

Sveinn sér til flokkanna eftir stærð þeirra en þær tilraunir voru að mestu leyti til málamynda. 

Enginn flokkur treysti sér til þess að leiða stjórnarmyndunarviðræður. Af ótta við mögulega 

utanþingsstjórn ákvað Sjálfstæðisflokkurinn að gera lokatilraun til að mynda nýja stjórn.
32

 

Þann 14. desember fóru þrír fulltrúar hans þ.ám. Bjarni Benediktsson á fund ríkisstjóra og 

báðu hann að gefa þeim frest til þess að mynda stjórn þar sem þeir töldu að ekki væri fullreynt 

enn um myndun nýrrar stjórnar. Bjarni taldi að slík stjórnarmyndun án fyrirfram tryggðs 

stuðnings meiri hluta Alþingis gæti tæplega samræmst viðteknum þingræðisvenjum. Sveinn 

var afar vantrúaður á þessa tilraun og gaf því sjálfstæðismönnum einungis einn dag til 

viðræðna. Daginn eftir héldu ráðherrar Sjálfstæðisflokksins á fund hans og tjáðu honum að 

                                                 
28

 Um stemninguna í stjórnmálum á þessum tíma sjá t.d. Alþýðublaðið 8. janúar 1941, bls. 1 og           

Morgunblaðið 8. janúar 1941, bls. 3 og 6. 
29

 (Vef) Helgi Skúli Kjartansson: „Forveri forseta. Konungur Íslands 1904–1944“, bls. 67. 
30

 ÞÍ. Einkasjöl, afhent 1996/1. Skýrsla og minnisblöð M.M. varðandi stjórnarskipti, bls. 29-32.  
31

 Páll Líndal: Ingólfur á Hellu. Umhverfi og ævistar,  bls. 144. 
32

 Agnar Kl. Jónsson: Stjórnarráð Íslands 1904–1964, bls 242-244. 
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tilraunin hefði reynst árangurslaus.
33

 Þann 16. desember 1942 var því í fyrsta sinn (og eina 

hingað til) skipuð utanþingsstjórn á Íslandi. Í Alþýðublaðinu og Morgunblaðinu kom fram 

töluverð óánægja með þessa niðurstöðu en þar vildu menn helst kenna kommúnistum 

(Sósíalistaflokknum) um hvernig fór. Þjóðviljinn var hins vegar mun jákvæðari en hin blöðin 

gagnvart þessum umdeilanlega gjörningi ríkisstjóra.
34

 Sama má segja um Vísi enda var Björn 

Ólafsson ,ráðherra í utanþingsstjórninni, eigandi þess.
35

 

Sveinn var spenntur fyrir utanþingsstjórn og hafði hótað því að ef flokkarnir væru ekki 

búnir að mynda stjórn fyrir miðjan desembermánuð myndi hann skipa slíka stjórn. Birgir 

Thorlacius ráðherraritari segir í bók sinni Í þjónustu forseta og ráðherra að flokksleiðtogarnir 

hafi lagt lítinn trúnað á það. Skipun utanþingsstjórnarinnar hafi því komið mönnum nokkuð á 

óvart.
36

 Þann 7. desember hafði Sveinn leitað til dr. Björns Þórðarsonar lögfræðings og 

lögmanns í Reykjavík (sem nú samsvarar embætti sýslumanns) um að hann tæki að sér að 

leiða utanþingsstjórnina sem ríkisstjóri hugðist skipa. Greinilegt var að þessi hugmynd um 

utanþingsstjórn hafði blundað lengur í ríkisstjóra en frá því að sósíalisitar settu hana fram því 

eftir lát Sveins skýrði Björn frá því að ríkisstjóri hefði leitað til hans í sama tilgangi 1941 

þegar þjóðstjórn Hermanns Jónassonar sprakk í fyrra skiptið.
37

 Sveinn Björnsson segir einmitt 

frá því í minnisblöðum sínum varðandi stjórnarskiptin árin 1941 og 1942 og haustið 1944 að 

sá möguleiki að mynda starfsstjórn utanþings hafi oftar en einu sinni komið til orða haustið 

1941. Hann vildi frekar taka þann kost en að boða til vetrarkosninga sem að hans mati hefðu 

skapað mikinn óróa og upplausn, ollið deilum auk þess sem þær væru ekki líklegar að leysa  

dýrtíðarhnútinn.
38

 Björn var mikils metinn maður í íslensku samfélagi en reynsla hans af 

stjórnmálum var hins vegar ekki mikil. Hann var þekktur fyrir einstaka aðgætni og nákvæmni 

í embættisverkum og allri framgöngu. Björn varð forsætisráðherra auk þess sem hann fór með 

heilbrigðis- og kirkjumál í hinni nýju ríkisstjórn Sveins Björnssonar. Fyrir utan Björn skipaði 

Sveinn í utanþingsstjórnina þá Björn Ólafsson stórkaupmann sem fjármálaráðherra og 

Vilhjálm Þór bankastjóra Landbankans sem utanríkis- og atvinnumálaráðherra og hugðist þar 

við sitja. Seinna sagði Björn Þórðarson frá því í viðtali við Morgunblaðið að hann hefði viljað 

fjórða manninn og var Einar Arnórsson hæstaréttardómari og fyrrum ráðherra Íslands þá 

skipaður dómsmálaráðherra. Í staðinn vildu þeir Björn Ólafssson og Vilhjálmur Þór fá fimmta 

manninn inn í stjórnina og var Jóhann Sæmundsson tryggingarlæknir kallaður til sem 

                                                 
33

ÞÍ. Einkasjöl, afhent 1996/1. Skýrsla og minnisblöð M.M. varðandi stjórnarskipti, bls. 40-41.  
34

 Alþýðublaðið 16. des. 1942, bls. 2,  Morgunblaðið 16.des. 1942, bls. 5 og Þjóðviljinn 16. des. 1942, bls. 1. 
35

 Svanur Kristjánsson: „Stofnun lýðveldis – nýsköpun lýðræðis“, bls. 16-17. 
36

 Birgir Thorlacius: Í þjónustu forseta og ráðherra, bls. 137. 
37

 Morgunblaðið 6. febrúar 1959, bls. 8 og 12. 
38
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félagsmálaráðherra.
39

 Vera hans var þó stutt í stjórninni því hann sagði af sér eftir aðeins fjóra 

mánuði þegar Alþingi neitaði að staðfesta frumvarp utanþingsstjórarinnar um lausnir á 

dýrtíðinni og tók þá Björn Þórðarson við embætti hans.
40

  

Utanþingsstjórnin vakti vægast sagt lítinn fögnuð á Alþingi. Alþýðuflokksmenn voru 

tæplega sáttir við skipun hennar enda virtist flokkurinn vera í oddahlutverki við myndun 

ríkisstjórnar og geta brúað bilið milli framsóknarmanna og sósíalista.
41

 Stefán Jóhann 

Stefánsson formaður þeirra sagði í endurminningum sínum: „Allt frá komu hennar var megin 

hluti Sjálfstæðisflokksins og allir kommúnistar henni mjög andvígir. Alþýðuflokkurinn vildi 

hins vegar bíða og sjá hversu fram yndi um störf henna og framkvæmdir. Fylgi áttu hún helst 

innan Framsóknarflokksins, enda töldu ráðherrarnir til hans. En það fylgi var takmarkað.“
42

 

Sem dæmi um andúð þingmanna á utanþingsstjórninni má nefna að Jónas frá Hriflu samdi 

níðgrein um Svein og hugðist birta hana í Tímanum. Greinin birtist hins vegar aldrei því að 

aðrir forystumenn Framsóknarflokksins, Hermann Jónasson og Eysteinn Jónsson ákváðu að 

slíkt níð ætti ekki að birta um ríkisstjóra landsins. Þó mátti ekki miklu muna að greinin birtist 

því blaðið var komið í prentun þegar Jónas dró hana til baka en þau eintök sem þegar höfðu 

verið prentuð voru brennd.
43

 Í umræðum á Alþingi kom einnig fram töluverð óánægja 

alþingismanna með utanþingsstjórnina. Dæmi um það eru umræðurnar um dýrtíðarráðstafanir 

ríkisstjórnarinnar í ársbyrjun 1943. Í þeim kvaðst Eysteinn Jónsson ósáttur við að ríkisstjórnin 

skildi hafa lagt fram ráðstafanir sínar án þess að reyna að semja við verkamenn og aðra 

launþega. Stefán Jóhann Stefánsson taldi að dýrtíðarráðstafanir ríkisstjórnarinnar væru ekki í 

takt við tímann en Ólafur Thors benti á að margir þingmenn væru ósáttir að ríkisstjórnin skildi 

leggja fram þessar ráðstafnir án þess að leita samstarfs við þingflokkana.
44

 

Aðalverkefni utanþingsstjórnarinnar var sem fyrr að vinna bug á þeim miklu 

efnahagsvandræðum sem steðjuðu að landsmönnum. Stjórnin hófst strax handa og þrátt fyrir 

kalt viðmót frá alþingismönnum fékk hún Alþingi til þess að samþykkja þann 19. desember 

frumvarp um bann við verðhækkunum á vörum og þjónustu fram til loka febrúar 1943. Segja 

má því að Sveinn Björnsson hafi ekki verið vinsælasti maðurinn á Alþingi jólin 1942 en hann 

var engu að síður mjög stoltur af þessari ríkisstjórn sinni. Þrátt fyrir þetta kalda viðmót 

Alþingis virtist þó allt í sátt og samlyndi innan ríkisstjórnarinnar, a.m.k fyrst um sinn. Pétur 

Eggerz, ríkisstjóraritari segir frá því í endurminningum sínum að Sveinn og Vilhjálmur Þór 

                                                 
39

 Morgunblaðið 6. febrúar 1959, bls. 8 og 12. 
40

 Guðmundur Magnússon: „Björn Þórðarson“, bls. 230-237. 
41

 Svanur Kristjánsson: „Stofnun lýðveldis – nýsköpun lýðræðis“, bls. 20. 
42

 Stefán Jóhann Stefánsson: Endurminningar Stefáns Jóhanns Stefánssonar, bls. 215. 
43

 Guðjón Friðriksson: Ljónið öskrar. Saga Jónasar Jónssonar frá Hriflu, bls. 237-238. 
44

 Alþingistíðindi B 1942, bls. 608-627. 
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hefðu átt sérstaklega gott samband og að ríkisstjóri hefði borið mikla virðingu fyrir hinum 

nýja utanríkisráðherra.
45

  

Sá þingmaður sem tók skipun utanþingsstjórarinnar sennilega verst allra var Ólafur 

Thors formaður Sjálfstæðisflokksins og var samband hans við Svein alltaf fremur stirt eftir 

þennan gjörning ríkisstjóra. Hann leit svo á að það hefði verið skylda ríkisstjóra að láta 

fráfarandi stjórn (minnihlutastjórn Sjálfstæðisflokksins) sitja áfram sem bráðabirgðastjórn, 

þangað til Alþingi gæti komið sér saman um myndun nýrrar stjórnar að lýðveldistofnun 

lokinni, líkt og konungur hefði alltaf gert eftir fullveldi Íslands 1918. Auk þess fannst honum 

Sveinn ekki hafa sýnt sjálfstæðismönnum nógu mikla þolinmæði við myndun nýrrar stjórnar. 

Matthías Johannessen segir í ævisögu Ólafs Thors að hann hafi gengið svo langt að gruna 

ríkisstjóra um að hafa lofað konungi að koma í veg fyrir stofnun lýðveldis á Íslandi þegar 

hann var sendiherra í Kaupmannahöfn. Ólafur gat seint fyrirgefið það þegar Sveinn skipaði 

lögskilnaðarmanninn Björn Þórðarson sem forsætisráðherra í stað þess að gefa 

Sjálfstæðisflokknum eða öðrum þeim sem aðhylltust hraðskilnaði meiri tíma til 

stjórnarmyndunarviðræðna. Sagt er að Ólafur hafi verið sáttfús maður en hafi ekki getað 

fyrirgefið tvennt um ævina. Annars vegar skipun utanþingsstjórnarinnar og hins vegar 

klofninginn í Sjálfstæðsflokknum 1952.
46

  

Fram kemur í minnisblöðum Sveins varðandi stjórnarskiptin 1942 að þegjandi 

samkomulag hafi verið milli flokkanna um að stjórn Ólafs sæti fram yfir nýjar kosningar. 

Sveinn segir þar einnig að minnihlutastjórn sjálfstæðismanna hafi raunverulega skoðað sig 

sem nokkurs konar starfandi umboðsstjórn en það fyrirkomulag fannst honum óheppilegt þó 

það væri óumfýjanlegt eins og stæði á.
47

 Skipun utanþingsstjórnarinnar sýndi 

stjórnmálamönnum greinilega að Sveinn Björnsson ríkisstjóri ætlaði sér ekki að vera neinn 

áhorfandi að íslenskum stjórnmálum. Staða ríkisstjóra gagnvart Alþingi var enn ekki 

fullmótuð og því gat skapast rúm fyrir deiluefni og jafnvel valdatafl. Eins og áður sagði voru 

langflestir alþingismenn afar ósáttir við þann gjörning Sveins að skipa utanþingsstjórn en 

Sveinn átti eftir enn eftir að reyna á valdsvið sitt með afskiptum sínum af sambandsmálinu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45

 Pétur Eggerz: Minningar ríkisstjóraritara, bls. 24-25. 
46

 Mattías Johannessen: Ólafur Thors. Ævi og störf. I, bls. 363-364.  
47

 ÞÍ. Einkasjöl, afhent 1996/1. Skýrsla og minnisblöð M.M. varðandi stjórnarskipti, bls. 26-27.  
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                        3. Ríkisstjórabréfið og lýðveldisstofnunin 

 

Líklegt er að ein aðalástæða þess að Sveinn Björnsson snéri sér til Björns Þórðarsonar 

hafi verið sú að Björn var lögskilnaðarmaður líkt og ríkisstjóri. Hann var einn þeirra sem 

hafði skrifað undir ávarp þess efnis að bíða með að stofna hér lýðveldi uns ófriðnum lyki og 

Danmörk yrði frjáls auk þess sem hann flutti erindi í útvarpinu þar sem hann varaði við 

sambandsslitum. Sveinn var  lögskilnaðarmaður og leyndi þeirri skoðun sinni ekki. Með 

skipun Björns sem forsætisráðherra er ekki ólíklegt að ríkisstjóri hafi gert sér vonir um að 

hægja mætti á skilnaðarmálinu.
48

 Í minnisblöðum Sveins frá ríkisstjóraárunum kemur fram 

hve þungar áhyggjur hann hafði af þróuninni í sjálfstæðismálinu. Þann 20. mars 1942 sendi 

hann öllum ráðherrum þjóðstjórnarinnar hugleiðingar sínar um málið sem hann hafði reyndar 

samið ári áður. Í þeim kemur meðal annars fram ótti hans um að riftun 

sambandslagasamningsins vegna vanefnda yrði lögð fyrir alþjóðadómstól og brugðið gæti til 

beggja vona um niðurstöðuna. Einnig kom fram í henni að riftun gæti skaðað málstað 

Íslendinga, sjálfstæði þjóðarinnar yrði ekki samþykkt af stórveldunum. „Ef sú gerð fellur á oss 

erum vér þar með stimplaðir sem samningsrofar fyrir öllum heimi og örlög vor sem sjálfstæðs 

ríkis þá í fullkominni óvissu.“ Sveinn taldi einnig að einhliða riftun samningsins gegn vilja 

Danmerkur gæti túlkast sem andóf gegn Þjóðverjum sem fóru með eiginleg völd þar í landi. 

Mögulegt væri þá að Þjóverjar myndu líta á Íslendinga sem óvinaþjóð en þeirri hugsun sagðist 

Sveinn hrylla við að hugsa til enda.  Ríkisstjóra var vel kunnungt um vilja sjálfstæðismanna í 

skilnaðarmálinu enda hafði Ólafur Thors tilkynnt Sveini að ásamt kjördæmabreytingunni 

myndi minnihlutastjórn hans beita sér fyrir því að sambandinu við Dani yrði slitið og lýðveldi 

stofnað á árinu 1942.
49

 Sjálfstæðismenn og aðrir hraðskilnaðarmenn báru fyrir sig sem fyrr 

vanefndakenningu Bjarna Benediktssonar. 

  Þann 22. maí 1942 samþykkti Alþingi eftirfarandi ályktun: „Alþingi ályktar að kjósa 

fimm mannna milliþinganefnd til þess að gera tillögur um breytingar á stjórnskipunarlögum 

ríkisins í samræmi við yfirlýstan vilja alþingis um að lýðveldi verði stofnað á Íslandi, og skili 

nefndin áliti nógu snemma til þess að málið geti fengið afgreiðslu á næsta Alþingi.“ Með 

þessari ályktun vildi Alþingi koma skilnaðarmálinu í hraðan farveg.
50

 Ríkisstjóra leist illa á 

þessa ályktun en sagðist ekki vilja blanda sér í athafnir ríkisstjórnarinnar. Hann vildi þó að 

konungur og danska stjórnin yrði látin vita þegar í stað um áform íslensku ríkisstjórnarinnar 

                                                 
48

 Guðmundur Magnússon: „Björn Þórðarson“, bls. 230-237 og Matthías Johannessen: Ólafur Thors. I, bls. 365.  
49
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50
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sem var og gert. Sveinn tók það að sér eftir að Ólafur Thors hafði beðið hann um það með 

þeim rökum að svona (skilaboð) væri svo vandasamt að orða. Ólafur vildi þó að fram kæmi 

sterklega í skilaboðunum þau áform ríkisstjórnarinnar að afgreiða sambandsmálið til fullnaðar 

á árinu 1942 en Sveinn reyndi þó að draga úr því í þegar hann kom skilaboðunum áleiðis til 

konungs og dönsku stjórnarinnar. Fyrst sendi Sveinn Hilmari Finsen sendifullrtúa í 

Stokkhólmi skilaboðin en hann átti svo að koma þeim áleiðis til Jóns Krabbe sendifulltrúa í 

Kaupmannahöfn sem átti loks að láta konung fá þau. Í bréfinu til Hilmars segir að ríkisstjórn 

Íslands ætli sér að stofna til lýðveldis á árinu 1942. Einnig segir þar að „þótt mótmæli komi 

frá konungi og dönsku stjórninni mundi það engu breyta í því efni“ en þessari setningu var 

sleppt í bréfinu til Jóns. Í lok bréfsins er Hilmar beðinn að svara hvernig konungur muni 

bregðast við með ákveðnu dulmáli sem gekk út á hvort sendifulltrúann vantaði peninga: 

Vantar eitt þúsund krónur – engu svarað. Vantar tvö þúsund krónur – ákveðin neitun konungs. 

Vantar þrjú þ.kr. – ákveðin neitun dönsku stjórnarinnar. Vantar fjögur þ.kr. – undirtektir 

þungar, má búast við mótmælum. Vantar fimm þ.kr. – undirtektir þungar, þó ekki mótmælt. 

Vantar sex þ.kr. – konungur mun alls ekki vilja afsala sér konungdómi. Vantar sjö þ.kr. – 

sennilega muni konungur afsala sér konungdómi, en með ákveðnum skilyrðum. Vantar átta 

þ.kr. – konungur mun sennilega afsala sér konungdómi. Vantar níu þ.kr. – sama þegar málið 

er afgreitt og þjóðarviljinn kominn fram greinilega. Vantar tíu þ.kr. – haldið fast við gildi 

sambandslaganna.
51

 

Í júlí barst Sveini og öðrum lögskilnaðarmönnum hins vegar hjálp úr óvæntri átt. Þá 

kom hingað Harry Hopkins, trúnaðarmaður Roosevelts Bandaríkjaforseta með þau skilaboð 

að sambandsslitin skildu ekki fara fram fyrr en eftir árslok 1943, þegar 25 ára 

uppsagnarfresturinn væri útrunninn. Bandaríkin töldu það geta veikt málstað sinn í stríðinu ef 

Íslendingar lýstu yfir sjálfstæði undir þeirra verndarvæng. Þeir töldu að Þjóverjar myndu nýta 

sér það og breiða út óhróður um sig á Norðurlöndunum og sérstaklega í Danmörku.  Hopkins 

bar fram þessi tilmæli Bandaríkjaforseta undir Svein í kvöldverðaboði hjá yfirhershöfðingja 

bandaríska setuliðsins og sagði að það væri ósk forsetans að ríkisstjóri stöðvaði 

sambandsslitamálið að svo stöddu. Sveinn skýrði þá frá sjónarmiði Íslendinga og tók skýrt 

fram að þeir teldu málið varða sig en ekki Bandaríkjamenn sem hefðu lofað því í 

herverndarsamningnum að skipta sér ekki að inninlandsmálum Íslendinga. Sveinn sagði 

Hopkins einnig að málið væri ekki í hans höndum heldur væri það í höndum Alþingis og 

stjórnmálaflokkanna og benti því Hopkins frekar á að tala við Ólaf Thors forsætisráðherra um 
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 18 

málið.
52

 Alþingi var ekki sátt við þessa íhlutun bandaríkjastjórnar en beygði sig þó undir hana. 

Ákveðið var að hægja á ferðinni í sambandsslitamálinu og skipuð var ný nefnd sem líkt og sú 

fyrri átti að gera tillögur um breytingar á stjórnskipunarlögum Íslands. Aðalhlutverk hennar 

var sem fyrr að breyta kjördæmaskipaninni en sambandsslitin voru nú komin aftar í 

forgangsröðina.
53

  

Stjórnarskrárnefndin skilaði áliti sínu um frumvarp að nýrri stjórnarskrá í apríl 1943 

og lagði til að gildistaka hennar yrði miðuð við 17. júní 1944. Þann dag gætu Íslendingar 

stofnað lýðveldi því þá væri fullnægt þeim tímafresti sem gefin var í sambandslögunum frá 

1918. Alþingismenn og aðrir Íslendingar settu því stefnuna á 17. júní 1944, þá skildi Ísland 

verða lýðveldi.
54

 Sveinn Björnsson var á öðru máli og gerði úrslitatilraun til þess að hafa áhrif 

á framvindu sambandsmálsins þegar hann skrifaði Alþingi bréf þann 21. janúar 1944. Þetta 

bréf sem er oftast kallað ríkisstjórabréfið kom alþingismönnum í opna skjöldu en í því snýr 

ríkisstjóri sér persónulega til Alþingis. Í bréfinu biður Sveinn Alþingi að efna til sérstaks 

þjóðfundar um sambandsmálið og leggja til að sett séu lög um hvernig slíkur þjóðfundur færi 

fram. Hann tekur fram að uppástungan um þjóðfund sé persónuleg og án samráðs eða 

ábyrgðar ráðherra. Sveinn setti fram tvær tillögur um hvernig afgreiða mætti málið: Þá fyrri 

„að Alþingi feli slíkum þjóðfundi meðferð og afgreiðslu mála þessara án þess að Alþingi geri 

áður samþykktir sínar um þau.“ En þá seinni „að Alþingi geri samþykktir sínar nú og skjóti 

þeim síðan til slíks þjóðfundar til fullnaðarmeðferðar og samþykktar með eða án breytinga á 

samþykktum Alþingis.“ Með þessu vildi ríkisstjóri ná fram rétti Alþingis til þess að gera 

samþykktir um sambandsmálið en einnig rétt þjóðarinnar sjálfrar til þess að ráða 

fullnaðarúrslitum þess. Sveini þótti bein og virk þátttaka þjóðarinnar gera málið virðulegra 

auk þess sem aðrar þjóðir myndu frekar virða það ef málið yrði afgreitt með þjóðfundi. Í 

bréfinu leggur Sveinn einnig ríka áherslu á að hinn raunverulegi skilnaður milli Íslands og 

Danmerkur hafi verið með sambandslögunum 1918. Hugmynd sinni um þjóðfund til 

stuðnings minnti Sveinn meðal annars á þjóðfundinn fræga frá 1851 og sagði að sá fundur 

væri einn af minnisstæðustu atburðum í stjórnmálasögu Íslendinga. Að lokum sagði hann að 

hugmynd sín um þjóðfund þyrfti ekki að tefja málið og gerði ráð fyrir því að slíkur 

þjóðfundur gæti hafa lokið störfum sínum fyrir lok maí 1944.
55

 

Fyrr í janúar 1944 hafði Sveinn borið þjóðfundarhugmyndina sína undir Björn 

Þórðarsson forsætisráðherra sem leist illa á hana og ráðlagði Sveini að senda ekki bréfið. 
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Ríkisstjóri hefði betur hlustað á forsætisráðherra því ríkisstjórabréfinu var ekki vel tekið á 

Alþingi.
56

 Bjarni Benediktsson segir í grein um Ólaf Thors að tillagan um þjóðfund hafi ekki 

fengið neinn hljómgrunn enda hafi hún verið þvert ofan í ákvæði stjórnskipunarlaganna sem 

Alþingi hafði samþykkt þann 16. desember 1942 varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu vegna 

sambandsslitanna. Störf stjórnarskrárnefndarinnar voru komin vel af stað og 

sambandsslitamálið var í góðum farvegi.
57

 Framsóknarmenn voru einnig ósáttir við bréfið 

sem og Alþýðu- og Sósíalistaflokkurinn. Fram kemur í ævisögu Eysteins Jónssonar að 

mönnum þótti Sveinn of hægfara í skilnaðarmálinu og mislíkaði mjög þegar hann stakk upp á 

þjóðfundi þegar sýnt þótti að allir flokkarnir væru sammmála um málið. Með þjóðfundi hefði 

málið að hluta til verið tekið úr höndum þingmanna en það gátu þeir  illa sætt sig við.
58

 

Morgunblaðið tók illa í hugmynd ríkisstjóra og bar m.a. fyrir sig að þjóðfundurinn gæti 

auðveldlega farið að fjalla um viðkvæmustu deilumál stjórnarskrárinnar. Þjóðviljinn tók í 

sama streng en þar voru menn aðallega á móti því hvernig kjósa ætti til fundarins. 

Alþýðublaðið tók hins vegar betur í hugmynd ríkisstjóra og sagði að þjóðin myndi áreiðanlega 

eiga erfitt með að skilja ef þingið gengi framhjá hugmynd ríkisstjóra.
59

 

Hugmynd ríkisstjóra um þjóðfund var því andvana fædd. Stjórnarskrárnefndin skilaði 

álitsgerð sinni þann 21. febrúar aðeins mánuði eftir að Alþingi hafði borist ríkisstjórabréfið og 

fjórum dögum síðar var hún samþykkt á þinginu. Þar með var hún úr sögunni þessi „saklausa 

uppástunga“ ríkisstjóra eins og Björn Þórðarson kemst að orði í bók sinni  Alþingi og 

frelsisbaráttan.
60

 Ríkisstjórabréfið tafði því varla störf Alþingis enda var það ekki rætt í 

þingsal heldur einungis á fundum þingflokkanna. Sú staðreynd að hugmynd hans skyldi ekki 

einu sinni hafa verið rædd á Alþingi særði Svein Björnsson en hún sýndi að valdið í 

skilnaðarmálinu var hjá Alþingi en ekki hjá ríkisstjóra. Sveinn minnist á það í skrifum sínum 

varðandi lýðveldisstofnunina að honum þætti meðferð Alþingis á bréfi sínu mjög ógeðfeld en 

einnig þótti honum leiðinlegt hve umræðan um bréfið hans hefði verið gangrýnin. Í skrifum 

sínum segir hann meðal annars „Íslendingar hafa jafnan talið sér skylt að halda upp eðlilegri 

virðingu um þjóðhöfðingjann meðan hann var erlendur. Mér þykir leitt að nokkuð hefir verið 

vikið frá þessu eftir að við fengum innlendan þjóðhöfðingja. Tel eg hér hættu vera á ferðum, 

sem nauðsyn sé að vera vel á verði gegn.“
61

 Í Danmörku var hugmyndinni um þjóðfund hins 

vegar betur tekið. Konungur hefur væntanlega verið sammála ríkisstjóra um að 
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 Birgir Thorlacius: Í þjónustu forseta og ráðherra, bls. 137-138. 
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sambandsmálið yrði rætt frekar því 2. maí barst orðsending frá honum til íslensku þjóðarinnar. 

Í henni komu fram óskir konungs að úrslitaákvörðun um málið yrði ekki tekin meðan 

þjóðirnar væru hernumdar. Einnig kom fram að hann vildi alls ekki slíta sambandinu án 

samningaviðræðna. Ríkisstjórnin og allir stjórnmálaflokkarnir svöruðu konungi, að það væri 

réttur íslensku þjóðarinnar sjálfrar og hennar einnar að taka ákvarðanir um stjórnarform sitt.
62

 

Íslenska þjóðin var orðin sammála um sambandsmálið enda sýndu niðurstöður 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar um sambandsslitin það greinilega þegar 97,35% greiddu atkvæði 

með fullum skilnaði en aðeins 0,52% vildu halda konungssambandinu við Dani. 

Lýðveldisstjórnarskráin var einnig samþykkt með yfirburða kosningu en kjörsókn var afar 

glæsileg í þjóðaratkvæðagreislunni, alls 98,61% sem verður að teljast með einsdæmum. Í 

þessum kosningum sýndi íslenka þjóðin því mikinn einhug og nú var aðeins eftir að stofna hér 

lýðveldi þann 17. júni 1944 og kjósa því æðsta yfirmann (forseta).
63

 

Samkvæmt núgildandi stjórnarskrá á forsetinn að vera þjóðkjörinn en svo var það ekki 

við lýðveldisstofnunina. Stjórnarskrárnefndin hafði ákveðið að við lýðveldisstofnunina skyldi 

forsetinn vera kjörinn af alþingismönnum til eins árs en eftir það skyldi hann vera kjörinn í 

þjóðaratkvæðagreiðslu til fjögurra ára í senn. Sem ríkisstjóri var Sveinn auðvitað sterkasti 

kandítatinn í embættið þó aðrir væru nefndir í þeim efnum. Sveinn fór ekki leynt með þá 

skoðun sína að hann sóttist eftir forsetaembættinu en hann vildi ekki fá það með einhverju 

hálfkáki eða tvísýnri kosningu. Ríkisstjóri vildi einhug á bak við kosninguna sína í embætti 

forseta Íslands. Kosningin fór fram eftir reglum um kjör forseta Alþingis og fékk Sveinn 

Björnsson 30 atkvæði, Jón Sigurðsson frá Kaldaðarnesi skrifstofustjóri Alþingis fékk 5 

atkvæði en 15 kjörseðlar voru auðir (tveir þingmenn voru ekki viðstaddir kosninguna). Eins 

og gefur að skilja var þetta alls ekki sú kosning sem Sveinn hafði óskað sér og honum mikil 

vonbrigði.
64

 Kosning Sveins í embætti forseta var því alls ekki eins glæsileg og í embætti 

ríkisstjóra, greinilegt var að margt hafði breyst á þeim þremur árum sem Sveinn hafði verið 

ríkisstjóri. Það kom almenningi sennilega á óvart að Sveinn skyldi ekki hljóta betri kosningu 

en þingheimur var á öðru máli. Sveinn hafði verið umdeildur á Alþingi eftir skipun 

utanþingsstjórnarinnar og ekki bætti ríkisstjórabréfið stöðu hans gagnvart þingmönnum. Hann 

vissi þó að hann ætti vísan stuðning frá Alþýðuflokknum og Framsóknarflokknum. 

Sjálfstæðismenn vildu hins vegar engu svara um forsetakjörið en það þótti Sveini miður. 

Hann var jafnvel kominn á fremsta hlunn með að flytja frá Bessastöðum. Nokkrum dögum 
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fyrir lýðveldistökuna hringdi Gísli Sveinsson forseti sameinaðs Alþingis í Svein og tjáði 

honum að kjör hans væri tryggt en sagði honum einnig frá því að nokkrir þingmenn 

Sjálfstæðisflokksins ætluðu að skila auðu eða jafnvel kjósa einhvern annan. Sveini þótti þetta 

miður og sagðist aðeins ætla að taka við kjöri forseta Íslands fengi hann meirihluta atkvæða.
65

 

Það var engin launung að samband Sveins við Ólaf Thors var stirt og því þótti Ólafi og 

ýmsum samstarfsmönnum hans ekki rétt að kjósa Svein sem fyrsta forseta lýðveldisins. Í 

framhaldi sjálfstæðisbaráttunnar þótti þeim eðlilegra að kjósa Sigurð Eggerz fyrrum 

Íslandsráðherra sem forseta en hann vildi aðeins vera í kjöri ef þjóðin kysi en ekki þingmenn. 

Sumir þeirra sem ætluðu að kjósa Sigurð kusu þá Jón Sigurðsson en aðrir skiluðu auðu. Pétur 

Magnússon þingmaður Sjálfstæðsflokksins beitti sér hins vegar eindregið fyrir kosningu 

Sveins og tryggði honum því atkvæði margra sjálfstæðsmanna.
66

 Ingólfur Jónsson 

alþingismaður frá Hellu sem tók þátt í kosningunni taldi sig vita að Ólafur Thors og Jónas frá 

Hriflu hafi kosið Jón frá Kaldaðarnesi en taldi víst að Bjarni Benediktsson hafi skilað auðu.
67

 

Það þótti einnig ljóst að þingmenn Sósíalistaflokksins tíu að tölu kusu heldur ekki Svein enda 

samband Sveins við flokkinn oft erfitt. Eysteinn Jónsson sem einnig tók þátt í kosningunni 

sagði að þingmenn Alþýðuflokksins, sjö talsins hefðu líklega allir kosið Svein sem og 

langflestir þingmenn Framsóknarflokksins en þeir voru fimmtán. Hann var þó viss um líkt og 

Ingólfur að Jónas frá Hriflu hefði ekki kosið Svein.
68

  

Í fyrsta ávarpi sínu sem forseti til íslensku þjóðarinnar hét Sveinn því að þjóna 

þjóðinni af heilum hug líkt og hann hafði gert þegar hann tók við ríkisstjóraembættinu en 

viðurkenndi þó að þau þrjú ár sem hann hafði gegnt því starfi hefðu verið erfið á ýmsan hátt.
69

 

Birgir Thorlacius vandar þingmönnum á lýðveldishátíðinni ekki kveðjurnar þegar hann segir í 

bók sinni Í þjónustu forseta og ráðherra, að landsmönnum hefði þótt sundrungin við kjör 

forseta á þessum merkisdegi niðurlægjandi og ömurleg fyrir elsta þjóðþing í heimi.
70

 Það má 

því með sanni segja að það hafi ekki byrjað byrlega hjá Sveini Björnssyni í hinu nýstofnaða 

og virðulega embætti forseta hins íslenska lýðveldis. Líkt og ríkisstjóraembættið var hið nýja 

emætti forseta Íslands ómótað og því gaf það Sveini möguleika að halda áfram að þróa 

embætti þjóhöfðingja Íslands. 
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4. Nýtt embætti forseta - Mótað á ríkisstjóraárunum? 
 

 

Þegar Sveinn Björnsson var kjörinn fyrsti forseti Íslands hafði hann gegnt embætti 

ríkisstjóra í þrjú ár. Segja má að þessi tími hafi verið stormasamur hjá Sveini enda voru árin 

1941-1944 mikið breytingarskeið hjá íslensku þjóðinni. Stjórnarmyndanir gengu seint og illa í 

ríkisstjóratíð Sveins og stjórnarkerppur voru harðar. Fjórflokkakerfið var að festast í sessi en 

flokkarnir deildu aðallega um kaupgjalds-, verðlags- og dýrtíðarráðstafanir. Allir voru þeir 

með „bestu lausnina“ til þess að sefja litla íslenska hagkerfið sem var að springa út af öllu því 

fjármagni og allri þeirri atvinnu sem nú var að fá sökum hernáms Breta (og síðar 

Bandaríkjamanna). Þau mál sem mótuðu ríkisstjóratíð Sveins mest voru annars vegar 

stjórnarkreppurnar haustin 1941 og 1942 en hins vegar tilraunir hans til þess að draga 

sjálfstæðismálið á langinn. Síðari stjórnarkreppan var sérstaklega erfið og lauk ekki fyrr en 

Sveinn skipaði einu utanþingsstjórn sem setið hefur á Íslandi.  Sjálfstæðismálið reyndist 

Sveini einnig erfitt því þar reyndi hann að draga lappirnar í máli sem var komið í góðan 

farveg. Í þessum málum lét ríkisstjóri mikið að sér kveða og oft við litla hrifningu 

alþingismanna.  

Segja má því að Sveinn Björnsson hafi verið mjög virkur í embætti ríkisstjóra og því 

má gera ráð fyrir að hann hafi haldið áfram þeirri nálgun varðandi æðsta embætti þjóðarinnar 

þegar hann var kosinn forseti Íslands. Þess vegna vekur það nokkra furðu hve lítið þingmenn 

ræddu það á Alþingi hvort aðkoma æðsta embættismanns landsins við stjórnarmyndanir 

myndi breytast við lýðveldisstofnunina. Það er í raun ótrúlegt en sú aðkoma var aðeins einu 

sinni nefnd þegar þingmenn ræddu hina nýju stjórnarskrá landsins.
71

 Það gerði Magnús 

Jónsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þá í framhjáhlaupi. Hann sagði í umræðum um 

málskotsrétt forseta „ef forsetinn á að vera utan við deilur og standa sem hlutlaus maður, t.d. í 

stjórnarskiptum, verðum við að hafa hann sem valdaminnstan.“ En þó svo að þingmenn hafi 

lítið rætt aðkomu forseta að stjórnarmyndunum ræddu þeir meira um eiginleg völd hans. 

Eysteinn Jónsson vildi t.d. alls ekki ætla forseta meiri völd en konungur hafði haft og jafnvel 

ekki afhenda honum öll þau völd er konungur hafði samkvæmt stjórnarsrkánni frá 1920. Einar 

Olgeirsson var svipaðrar skoðunar í ræðu sinni á Alþingi. Hann gerði ráð fyrir því að forseti 

Íslands myndi vera valdameiri en konungur hafði verið en ekki einhver „toppfígúra“ í 

stjórnskipan Íslands og þess vegna þyrfti að takmarka völd hans.
72
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Svanur Kristjánsson heldur því einmitt fram í grein sinni Stofnun lýðveldis – nýsköpun 

lýðræðis að þegar alþingismenn hafi rætt um vald forseta hafi sósíalistar viljað takmarka 

forsetavaldið enn meira en Alþýðu- og Framsóknarflokkurinn vildu. Þeir töldu að störf Sveins 

sem ríkisstjóra og æðsta embættismanns þjóðarinnar hafi ekki gefið góða raun fyrir 

forsetaembættið. Einnig kemur fram í greininni að Kveldúlfsarmur Sjálfstæðisflokksins, með 

Ólaf Thors fremstan í flokki, hafi verið sömu skoðunar og sósíalistar um veikt forsetavald 

enda hafði samband þeirra við ríkistjóra oft verið stirt. Alþýðuflokkurinn, 

Framsóknarflokkurinn og Vísisarmur Sjálfstæðisflokksins vildu hins vegar sterkara 

forsetavald. Alþýðu- og framsóknarmenn stóðu veikt á þingi en höfðu ásamt Vísisarmi 

Sjálfstæðisflokksins fótfestu í ríkisstjórninni (utanþingsstjórninni) og þar með í 

framkvæmdarvaldinu í bandalagi við Svein Björnson ríkisstjóra. Afstaða almennings var ólíkt 

stjórnmálaflokkunum nokkuð skýr varðandi valdsvið forseta en þorri þjóðarinnar vildi 

valdamikinn og þjóðkjörinn forseta. Hún setti því flokkana í nokkurn vanda, ekki síst vegna 

þess að flest dagblöðin og tímaritin fylgdu þjóðinni að málum. Þessi afstaða almennings 

kemur varla á óvart enda hafði Alþingi reynst ófært um að sjá landinu fyrir meirihlutastjórn 

auk þess sem mikil átök voru innan flokka og ýmsir flokksforingjar stóðu höllum fæti.
73

 

Samkvæmt 1. grein laga um ríkisstjóra átti hann að fara með það vald sem konungi var 

falið í stjórnarskránni frá 1920.
74

 Eftir að Sveinn Björnsson var kjörinn forseti Íslands voru í 

heildina gerðar litlar breytingar á valdi og skyldum æðsta embættismanns landsins í 

lýðveldisstjórnarskránni. Í henni voru aðallega felld út ákvæði um konung og innleidd ákvæði 

um forseta án þess að breyta valdsviði þjóðhöfðingjans. Hlutverk forseta varð því mjög 

sambærilegt hlutverki konungs áður. Þó var valdsvið forseta þrengt að því leyti að meiri 

takmarkanir voru settar á synjunarvald hans en áður höfðu verið á neitunarvaldi konungs. 

Einnig var hægt að víkja forseta frá völdum en það hafði ekki átt við um konung. Sveinn 

Björnsson fékk því takmarkaðri völd í hendur þegar hann var kjörinn fyrsti forseti Íslands en 

hann hafði haft sem ríkisstjóri a.m.k samkvæmt lýðveldisstjórnarskránni.
75

 Sigurður Líndal 

telur að þessi samanburður forsetavalds við vald konungs (ríkisstjóra) eigi ekki við því 

stjórnskipunarstaða forseta Íslands sé allt önnur en sú sem danakonungur hafði.
76

  

Alls sátu fjórar ríkisstjórnir þau tæp átta ár sem Sveinn var forseti sem þýddi að 

stjórnarskipti voru áfram algeng. Sveinn var því áfram pólitískt virkur í embætti enda bauð 
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pólitíska landslagið varla upp á annað. Hann hófst einnig handa við að treysta forsetaembættið 

í sessi meðal almennings með því að fara í heimsóknir um allt land þar sem tekið var á móti 

honum sem sönnum þjóðhöfðingja. Í þessum heimsóknum reyndi Sveinn að vera virðulegur 

en í leiðinni maður fólksins.
77

 Eftir að Sveinn var kjörinn forseti hélt hann áfram svipuðum 

vinnubrögðum í aðkomu sinni að stjórnarmyndunum og hann hafði gert sem ríkisstjóri. Þegar 

Nýsköpunarstjórnin féll síðla árs 1946 vegna ágreinings um Keflavíkursamninginn skipaði 

Sveinn tólf manna nefnd stjórnmálaflokkanna til að ræða myndun mögulegrar ríkisstjórnar. 

Þetta ráð hafði Sveinn einnig notað á ríkisstjóraárum sínum en þetta var í síðasta sinn sem 

hann reyndi stjórnarmyndun með þessum hætti enda hafði það sýnt sig að þessi leið til 

stjórnarmyndanna virkaði seint og illa. Í næstu tveimur stjórnarkreppum fékk Sveinn 

formönnum stjórnmálaflokkann stjórnarumboðið í hendur frekar en að skipa nefndir. Í þeim 

báðum (1949 og 1950) fékk Sveinn Hermanni Jónassyni umboðið fyrst í hendur þrátt fyrir að 

Sjálfstæðisflokkurinn undir forystu Ólafs Thors væri stærsti flokkurinn á Alþingi.
78

  

En þrátt fyrir að Sveinn væri hættur að stofna til nefnda og farinn að veita ákveðnum 

mönnum frekar stjórnarmyndunarumboðið beitti hann áfram öðru „vopni“ sínu til þess að 

veita stjórnmálamönnum aðhald. Hann leit enn á það sem skyldu sína að skipa utanþingsstjórn 

ef stjórnarmyndunarviðræður drægjust á langinn að hans mati eins og sést vel í minnisblöðum 

hans um stjórnarslitin 1949. Þar segir Sveinn; „ég skil stjórnarskrá vora svo, að ef mikið 

liggur við þá sé það bæði réttur og skylda forseta, að reyna að skipa ráðuneyti, innan þings 

eða utan, þó það hafi ekki fyrirfram tryggðan meiri hluta þings, ef slíkur stuðningur fæst ekki. 

Alþingi getur lýst vantrausti á slíku ráðuneyti, en verður þá um leið að sjá fyrir öðru 

ráðuneyti, sem því líkar betur.“
79

 Snemma árs 1947 eftir fall Nýsköpunarstjórnarinnar gengu 

stjórnarmyndunarviðræður mjög illa og drógust á langinn. Þá hafði Sveinn hugsað sér að biðja 

Kjartan Ólafsson (bæjarfulltrúa í Hafnarfirði) að mynda stjórn utanþings en úr því varð ekki. 

Sveinn var enn ákveðinn í að beita þessu „vopni“ í mars 1950 eftir að meirihluti Alþingis 

hafði samþykkt vantrauststillögu framsóknarmanna á minnihlutastjórn Sjálfstæðisflokks og 

enn önnur hörð stjórnarkreppa var yfirvofandi. Þá var Sveinn kominn á fremsta hlunn með að 

skipa utanþingsstjórn undir forsæti góðvinar síns Vilhjálms Þórs. Ekki mátti miklu muna að 

sú utanþingsstjórn settist að völdum en það fór þó svo að sjálfstæðismenn og framsóknarmenn 

mynduðu ríkisstjórn undir forsæti framsóknarmannsins Steingríms Steinþórssónar.
80

 Eins og 
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áður brást Ólafur Thors mjög illa við þessum utanþingsþreifingum Sveins og sagði við hann 

„heldur þú að það sé þitt hlutverk sem forseta að koma í veg fyrir að hér á landi sé þingræði 

og þingræðisstjórnir.“
81

 

Sveinn Björnsson hafði einnig sín áhrif á mótun utanríkisstefnu Íslands og átti sinn 

þátt í því að landið hallaðist til vesturs frekar en til austurs í varnarmálum. Hann var sem fyrr 

helsti sérfræðingur Íslendinga í utanríkismálum enda afar reynslumikill eftir tæpa 20 ára 

starfsferil sem sendiherra. Í ágústlok 1944 fór Sveinn ásamt Vilhjálmi Þór utanríkisráðherra í 

umdeilda heimsókn til Bandaríkjanna án þess að hafa umboð frá íslensku þjóðinni. Formlega 

var þetta kurteisisheimsókn þ.s. ræða átti viðskipti en enginn vafi lék á því að þeir Sveinn og 

Vilhjálmur hugðust einnig ræða varnarmál. Vegna þrýstings frá Alþingi varð hins vegar lítið 

um þær umræður en greinilegt var að Sveinn horfði til Bandaríkjanna ef taka ætti upp 

mögulegt varnarsamstarf. Þessi skoðun Sveins kom vel fram þegar Dreyfus sendiherra 

Bandaríkjanna impraði á því við hann að það myndi kosta mikið fyrir Íslendinga að reka 

flugvellina eftir að Bandaríkjaher væri horfinn úr landi. Sveinn svaraði þá án þess að hika 

„við höfum aldrei beðið ykkur að fara, er það nokkuð?“ Síðan bætti hann því við að 

Íslendingar vildu heldur að Bretar og Bandaríkjamenn tryggðu öryggi Íslands en 

Sovétmenn.
82

 

Að framan sögðu er því greinilegt að Sveinn Björnsson var frá fyrsta degi virkur í 

forsetaembættinu líkt og hann hafði verið sem ríkisstjóri. Hann hélt áfram að beita „vopni“ 

sínu um skipun utanþingsstjórnar í stjórnarkreppum auk þess sem hann hélt áfram að láta sig 

varða utanríkismál landsins. Honum þótti einnig mikilvægt að forsetaaembættið nyti 

virðingar, jafnvel enn meiri en ríkisstjóraembættið. Þessi hugmynd Sveins speglast ágætlega í 

bréfi hans til Björns Þórðarsonar forsætisráðherra snemma árs 1944 þar sem hann kveður á 

um nauðsyn þess að væntanlegur forseti Íslands fái betra setur á Bessastöðum en hann hafði 

búið við sem ríkisstjóri. Í bréfinu segir Sveinn „ég gæti vel hugsað mér að vér teljum einhvern 

tíma í framtíðinni hæfilegt, og ekki um megn fjárhagslega, að byggja virðulega forsetahöll í 

höfuðstaðnum“ og hafði þá Sveinn helst í huga svæðið milli Háteigs og Norðurmýrar sem 

heppilega staðsetningu.
83

 Samsteypustjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var síðasta 

ríkisstjórn sem stofnuð var í forsetatíð Sveins Björnssonar því hann lést í embætti þann 25. 

janúar 1952, 71 árs að aldri.  
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Niðurstöður 

 

[Forsetanum] er ætlað að vita allt á sviði stjórnmálna, hafast ekki að, en vera 

stöðugt viðbúinn. Þegar svo örlagastundin rennur upp, þegar stjórnarkreppur 

ógna og yfir vofir glötun miklla verðmæta, vegna þess að þjóðarskútan 

velkist um í ólgusjó stjórnmálana, eins og stjórnlaust rekald, er þessum 

afskipta litla manni ætlað að grípa um stjórnvölinn, taka málin í sínar 

hendur, firra þjóðina voða og koma þjóðarskútunni heilli í höfn.
84

 

Þessi orð ritaði Ólafur Thors í minningargrein um Svein Björnsson í Morgunblaðinu 2. 

febrúar árið 1952 og sýna þau vel hve mikla virðingu hann bar fyrir Sveini og 

forsetaembættinu. Sem formaður Sjálfstæðisflokksins, stærsta stjórnmálaflokks landsins var 

Ólafur forsætisráðherra þrisvar sinnum í valdatíð Sveins (1942, 1944-47, 1949-50). Samband 

þessara stórleikara í íslensku stjórnmálalífi var hins vegar stormasamt enda fannst Ólafi oft 

vegið að valdi sínu sem forsætisráðherra og að valdi Alþingis af hálfu Sveins. Ólafi þótti 

Sveinn sýna of mikla valdbeitingu þegar hann skipaði utanþingsstjórnina auk þess sem honum 

þótti afskipti Sveins af sjálfstæðismálinu full mikil. Ólafur var alls ekki einn um þessa skoðun 

því í þessum málum fékk Sveinn einnig stóran hluta Alþingis upp á móti sér. Það sýndi sig vel 

þegar alþingismenn kusu fyrsta forseta Íslands við lýðveldisstofnunina á Þingvöllum 17. júní 

1944 en í þeim kosningum fékk Sveinn „aðeins“ 30 af 50 atkvæðum.  

Seinni heimsstyrjöldin hafði gert það að verkum að Íslendingar færðu vald 

þjóðhöfðingjans til landsins en það hafði auðvitað sín áhrif. Sem þjóðhöfðingi var Sveinn  

pólitískt virkari en konungur hafði áður verið en það gat farið illa í alþingismenn. Hann var 

hins vegar að móta hið nýja embætti ríkisstjóra og alþingismenn enn að venjast því að hafa 

æðsta embættismann þjóðarinnar í skrifstofu í Alþingishúsinu en ekki í konungshöll í 

Kaupmannahöfn. Samskiptin milli alþingismanna og æðsta embættismannsins voru því nánari 

og á meiri jafnréttisgrundvelli enda þótti alþingismönnum eflaust betra að nálgast Svein 

heldur en yfirvaldið í Kaupmannahöfn. Þetta bauð auðvitað upp á deilur enda var valdsvið 

þessa nýja embættis ríkisstjóra ekki fullmótað og menn ekki alltaf sammála um hvernig hann 

mætti eða ætti að beita sér. En þó svo að Alþingi og Sveinn hafi stundum eldað grátt silfur 

saman efuðust fáir um hæfileika Sveins til þess að gegna ríkisstjóra embættinu. Hann hafði 

gegnt embætti sendiherra í Kaupmannahöfn í nær 20 ár og var því einn reyndasti 
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embættismaður Íslendinga. Hann var einn helsti sérfræðingur landsins í íslenska og danska 

stjórnkerfinu og má því segja að fáir tilkallaðir hafi verið hæfari en Sveinn í hinu nýja 

embætti ríkisstjóra og arftaki konungsvaldsins á Íslandi. Sveinn naut virðingar og vinsældar 

meðal Íslendinga þó svo hann væri aldrei kjörinn af almenningi. Hann leit á sig sem fulltrúa 

þjóðarinnar en ekki fulltrúa Alþingis enda áttu áhrif þess að vera sem minnst á hann. Að mati 

Sveins átti þjóðhöfðinginn að hafa ákveðin völd gagnvart Alþingi en ekki vera strengjabrúða 

þess en þó átti hann auðvitað að fylgja þingræðisreglunni og öðrum venjum lýðræðisins.
85

 

Sveinn hélt sig fast við þessa sannfæringu sína enda hélt hann áfram þeim hætti sem hann 

beitti sem ríkisstjóri, að veita Alþingi ákveðið aðhald, eftir að hann var kjörinn forseti.  

Á þeim árum sem Sveinn var æðsti embættismaður eða þjóðhöfðingi Ísland tókst hann 

oft á við Alþingi. Þó að hann hafi „tapað“ sambandmálinu þá hafði hann sitt að segja um það 

að landið snérist í vesturátt þegar koma að því leita að samstarfi í varnarmálum. Í 

stjórnarkreppum sköpuðust deilur um eiginlegt valdsvið Sveins ef hann beitti sér of mikið. 

Þess vegna kallaði hann á endurskoðun á lýðveldisstjórnarkránni þar sem valdsvið forseta yrði 

betur afmarkað.
86

 Það hefur enn ekki verið gert í dag og því geta menn áfram deilt um vald 

forseta. Margir eru hins vegar sammála um að Sveinn Björnsson hafi reynt að gera vald 

forseta Íslands sem mest þó svo að seinni forsetar hafi kannski verið hlédrægari í afskiptum 

sínum að stjórnmálum. 
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