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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um upphafsár myndunar íslensks þjóðríkis og verða þeir atburðir 

settir í samhengi við endalok hins danska einveldis um miðja nítjándu öld. Einnig 

er fjallað um það hvernig ný ríki byggð á þjóðarhugtaki og tungumáli mynduðust 

í stað fjölþjóðlegs konugsríkis í kjölfar þess að þýskumælandi hluti danska kon-

ungsdæmisins féll undir yfirráðasvæði Prússa og sameinaðist nýju þýsku þjóðríki 

árið 1871. Eftir stóð danskt þjóðríki, byggt á danskri tungu. Þjóðríkismyndun 

Dana eftir ósigurinn í Slésvík árið 1864 þýddi það að danska stjórnkerfið fór þegar 

að leita leiða til þess að skilja Ísland frá danska ríkinu. 

 Í þessu ljósi verður fjallað um tilraunir Hilmars Finsen, síðasta stiftamt-

manns Dana á Íslandi, til að koma á varanlegum breytingum á íslensku stjórnkerfi 

sem myndu leiða til þess að landið yrði óháð fjárframlögum frá Danmörku. Raktar 

verða ástæður þess að áhugi var innan dansks stjórnkerfsins fyrir því að skapa á 

Íslandi sjálfstætt stjórnkerfi óháð miðstjórnarvaldinu í Kaupmannahöfn um skil-

geind innri málefni. Ein þeirra hafi verið minnkandi trú danskra stjórnvalda á því 

að hægt væri að fella Ísland inn í danska ríkisheild. Önnur var einlægur áhugi 

Dana fyrir þörfum Íslands, sprottinn af virðingu fyrir Íslandi vegna menningar-

legs mikilvægis landsins fyrir sjálfsmynd nýskapaðs dansks þjóðríkis. En einnig 

voru fulltrúar í danska stjórnkerfinu orðnir þreyttir á samskiptum við forsvars-

menn Íslendinga og töldu það orðið mikilvægt að losna undan fjárhagslegum 

kvöðum sem Ísland lagði á danskan ríkissjóð. 

 En hvaða ástæður sem lágu að baki þá þurfti einstakling með skilning og 

þor til verksins, sem var fær um að nýta sér tímabundnar aðstæður til varanlegra 

breyt-inga á stjórnkerfi Íslands. Hilmar Finsen virðist hafa trúað því einlægt að 

framfarir á Íslandi og frelsi byggði á því að gera landið hluta af sterku ríkiskerfi 

sem var af ýmsum ástæðum einstaklega veikt á Íslandi. Þeim breytingum skyldi 

ná fram með uppbyggingu stofnana í Reykjavík í kjölfarið á því að innleiðing nýs 

stjórnlagafrumvarps danskra stjórnvalda og ríkisþings næði gildi. Aðdragandi 

þessa mikilvægu atburða og áhrifavaldar verða kallaðar fram á sviðið og að lokum 

verður tilgáta ritgerðarinnar metin. 
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Maður einn, íslenzkur í föðurætt, var nú skipaður stiftamtmaður á 

Íslandi. Það var Hilmar Finsen. Hann fékk það hlutverk 

að brúa hafið milli Danmerkur og Íslands.1 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangur 

Ef notast er við skilgreiningu Otto von Bismarck á stjórnmálum sem list þess 

mögulega þá má með nokkrum rétti kalla Hilmar Finsen fyrsta íslenska 

stjórnmálamanninn.2  

 Hann starfaði í 18 ár á Íslandi, fyrst í embætti síðasta stiftamtmanns landsins í 

níu ár og sem fulltrúi konungs á síðustu ráðgjafarþingunum í Reykjavík og síðar í 

önnur níu ár sem fyrsti landshöfðingi Íslands. Áhrif hans á íslenskt samfélag frá því 

hann flutti til landsins árið 1865 komu m.a. fram í stofnun íslensks löggjafarþings og 

flutningi framkvæmdavaldsins inn í landið árið 1874 og voru þau bæði veruleg og 

varanleg. Áður en Hilmar var ráðinn í embætti stiftamtmanns vann hann með 

                                                           
1
 Brynleifur Tobiasson, Þjóðhátíðin 1874, bls. 24.  

2„Die Politik ist die Lehre vom Mögligen”. „Aus den Grinnungen eines ruhlschen Publififten” Die Gartenlaube 

(1876) bls. 858. Þessi orð virðist hafa birst fyrst í tímaritinu Die Gartenlaube – Illustrirtes Famielenblatt sem gefið var 

út í Leipzig. Die Gartenlaube var tímarit sem naut mikillar velgengni og var t.a.m. gefið út í 382 þúsund eintökum 

árið 1875. Blaðið hélt mjög á lofti sjónarmiðum prússeska ríkisins í mótun sameinaðs þýsks ríkis á áttunda 

áratuginum og varð sérstakur málsvari sjónarmiða national liberala í þýskum stjórnmálum á seinni hluta nítándu 

aldar. Belgum, Kirsten, Populazing the Nation: Audience, Representaion, and the Production of Idendity in „Die 

Gartenlaube” 1853-1900 (Lincoln 1998). 
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hreyfingu frjálslyndra þjóðernissinna í Danmörku að auknum áhrifum almennings á 

stjórnkerfið þar í landi í kjölfarið á afnámi einveldis og stofnun lýðræðislega kjörins 

löggjafarþings. Greinilegt er af störfum Hilmars í embætti hversu vel hann þekkti til 

og var mótaður af frjálslyndum hugmyndastraumum samtímans sem skýra trú hans 

á mikilvægi ríkisvaldsins til þess að setja löggjöf sem að lokum leiðir til framfara í 

samfélaginu öllu. Þegar Hilmar flutti frá Íslandi árið 1883 hafði landið breyst frá því 

að vera tiltölulega óskilgreind stjórnsýslueining innan Danaveldis, að mörgu leyti 

enn undir einveldisstjórn, í hluta af stærri heild studdan framlögum frá danska 

ríkinu. Íslendingar mynduðu viðurkennda þjóð með eigin tungu og einkenni og með 

nýjar stofnanir sem líta má á sem vísi að sjálfstæðu ríkisvaldi sem stofnað var til 35 

árum síðar. En sú þróun varð ekki möguleg fyrr en eftir setningu laga um 

stjórnskipunarlega stöðu Íslands í ríkinu á árunum 1871-1874.3 Með þeim var 

staðbundin stjórnsýsla sköpuð í landinu. Kjarni hennar var embætti landshöfðingja 

sem fékk takmarkað framkvæmdarvald með því að honum var gert að leggja fram 

og fylgja eftir fjárlögum sem sett voru af nýstofnuðu löggjafarþingi í Reykjavík. 

Þessum breytingum var ætlað að skapa nýtt stjórnarfyrirkomulag sem leysti af hólmi 

eldra stjórnkerfi einvalds konungs sem hafði liðið undir lok í öðrum hlutum ríkisins 

meira en tveimur áratugum fyrr. 

Færa má rök fyrir því að með stjórnarfarsbreytingunum í upphafi 8. áratugar 

19. aldar hafi verið leidd yfir Ísland ein róttækasta breyting á íslensku 

stjórnskipulagi um aldir. Með stjórnarskránni var sett á frjálslynd löggjöf á Íslandi 

sem innleiddi atvinnu- og búsetufrelsi sem stuðlaði aftur að grundvallarbreytingu á 

íslensku samfélagi. Og með þessum breytingum verður til staðbundið embættiskerfi 

í umboði danska ríkisins en háð fjárframlögum sem voru ákveðin af íslenska 

löggjafarþinginu. Á þessum grunni var íslenska fullveldið reist tæpri hálfri öld síðar. 

                                                           
3 Sú löggjöf sem vísað er til hér og var sett af danska ríkinu voru stöðulögin, sett 2. janúar 1871. Þann 27. júní 1872 

voru samdar úr lögunum reglur um embætti landshöfðingja. Þann 4. júlí 1872 var Hilmari tilkynnt að hann yrði 

settur í embættið og embættið var opinberlega stofnett 1. apríl 1873. Stjórnarskrá fyrir Ísland gekk að lokum í 

gildi 1. ágúst 1874. Logsamling for Island 21. bd., bls. 1-5, 421-431 og 732-757. 
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Hvernig þessar breytingar á íslenskum stjórnarlögum urðu að veruleika og 

hvers konar hindrunum málið mætti er umfjöllunarefni þessarar ritgerðar. Skoðuð 

verða sérstaklega störf síðustu tveggja ráðgefandi þinga Alþingis árin 1867 og 1869 í 

umfjöllun um frumvörp sem skilgreindu stöðu Íslands innan danska ríkisins auk 

þess sem fjallað verður um hvaða áhrif afgreiðsla danska ríkisþingsins árin þar á 

milli höfðu á innihald þeirra og innleiðingu. Umfjölluninni er ætlað að styðja þá 

kenningu að störf Hilmars Finsens að þessum breytingum á íslensku stjórnarfari hafi 

ráðið úrslitum og í lok ritgerðar verður það metið hvort sú tilgáta fái staðist 

nákvæmari skoðun.  

Ástæðan fyrir því að embættisverk Hilmars verða talin verðskulda sérstaka 

skoðun eru stjórnmálalegs eðlis. Til þess að ná fram niðurstöðu um breytt stjórnarfar 

á Íslandi hafi þurft mann sem var reiðubúinn að vinna úr hverri stöðu eins og hún 

birtist, vera fær að komast yfir hindanir og finna nýja möguleika til þess að hreyfa 

málum áfram þrátt fyrir ýmiss konar andstöðu. Í ritgerðinni verður reynt að sýna 

fram á að Hilmar Finsen hafi gegnt þessu mikilvæga hlutverki fyrir framvindu 

málsins og verið fær um að sigla þessari niðurstöðu um breytta ríkisskipan Íslands í 

höfn á milli skers og báru og oft í breytilegum og óstöðugum vindum. Hlutverk hans 

var nauðsynlegt á þessum tíma, og sem tengiliður og áhrifamaður innan dönsku 

stjórnsýslunnar og fulltrúi konungs á Alþingi, gafst honum tækifæri til að miðla 

málum sem að lokum gerði framgang stjórnkerfisbreytinga á Íslandi mögulegan eins 

og lýst verður hér á eftir. 
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Fyrri huti: Einvaldsríki konungs á Íslandi 

 

Stiftamtmaðurinn á Íslandi var æðsti embættismaður konungs og í umboði hans 

fulltrúi miðstjórnarvaldsins í landinu. Embættið varð til á grundvelli 

Konungalaganna (Kongeloven) sem sett voru 14. nóvember 1665, en samkvæmt 

þeim var vald konungs í ríkinu algert. Lögin voru í 40. greinum þar sem ríkinu var 

líkt við líkama konungs og með þeim varð danski konungurinn formlega einráður 

yfir einu víðfeðmasta ríki Evrópu sem náði yfir hálfa milljón ferkílómetra lands í 

Danmörku, Noregi, Íslandi og Færeyjum. Auk þess var danskur konungur hertogi 

landsvæða í Norður-Þýskalandi, og náði síðar yfirráðum yfir nýlendum á 

Grænlandi, í Afríku og Asíu.4 

 Markmið Konungalaganna var að skapa sæmilega samstætt ríki sem rúmaði 

ólík þjóðarbrot konungsríkisins þannig að með tímanum yrði hægt að móta sterka 

einingu úr ólíkum hlutum ríkisins sem væri miðstýrt frá Kaupmannahöfn þar sem 

framkvæmdarvald konungs og hæstiréttur ríkisins höfðu aðsetur.5 Og á grundvelli 

einveldislöggjafar verður til undir lok sautjándu aldar danskt-norskt embættiskerfi 

sem náði yfir báða stærstu og fjölmennustu hluta konungsveldsisins, þ.e. Danmörku 

og Noreg. Var Danmerkurhluta ríkisins skipt í sjö svokölluð stiftömt en í Noregi 

voru þau fjögur, en þau voru jafn mörg og biskupsdæmin í hvorum ríkishluta. 

Lútherska kirkjan var einnig skipulögð í sambærilegt kerfi innan ríkisins þar sem 

konungur var táknænn yfirmaður kirkjunnar í ríkinu öllu. Hefði hvert biskupsdæmi 

á Íslandi verið látið mynda sérstakt stiftamt, eins og reglan var í öðrum hlutum 

ríkisins, hefðu stiftamtmenn í landinu verið tveir. En til þess þótti landið bæði of 

fámennt og fátækt, þannig að ólíklegt var að það gæti borið þann kostnað sem yrði 

af slíku kerfi.6 Í stað þess var í fyrstu skipaður einn stiftamtmaður sem var staðsettur 

í Kaupmannahöfn, um leið og einn amtmaður, búsettur á Íslandi, var yfir landinu 

                                                           
4 Guðmundur Hálfdanarson, „The Spectre of an Empire”, bls. 2-3. 
5 Sama heimild, bls. 5-7. 
6 Guðmundur Hálfdanarson, „The Spectre of an Empire”, bls. 8-9. 
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öllu. Smám saman var þó íslenska stjórnsýslan samræmd því sem gerðist í öðrum 

hlutum konungsveldisins og árið 1770 var stiftamtmaðurinn fluttur til Íslands með 

aðsetur á Bessastöðum. Til þess að bæta stjórnsýsluna frekar var landinu auk þess 

skipt í fyrst tvö og síðar þrjú ömt og biskupsdæmin sameinuð í eitt. Þar með var 

stjórnsýslan á Íslandi orðin samsvarandi því sem gerðist í Danmörku, þar sem 

stiftamt og biskupsdæmi féllu saman. Í byrjun 19. aldar var svo tekin ákvörðun um 

að gera Reykjavík að miðstöð danska ríkisins á Íslandi. Biskupsstóllinn var fluttur til 

Reykjavíkur ásamt Lærða skólanum í Skálholti (hann var stuttu síðar fluttur til 

Bessastaða) auk þess sem nýr landsyfirréttur í stað Alþingis á Þingvöllum var 

stofnaður í bænum.7  

 Æðsta embætti dönsku stjórnsýslunnar á Íslandi, stiftamtmannsembættið, var 

einnig flutt til Reykjavíkur og fékk aðsetur í fyrrum fangelsi sem nú stendur við 

Lækjargötu og þannig reis, að frumkvæði danskra stjórnvalda í Reykjavík, 

stjórnsýslukjarni yfir landinu og fyrsti vísir varanlegs þéttbýlis á Íslandi.8 

 

Endurreisn Alþingis 

Árið 1800 var Alþingi Íslendinga lagt niður af dönskum stjórnvöldum og dómsvald 

þess flutt til Reykjavíkur með nýstofnuðum Landsyfirrétti. Árin eftir endalok 

Napóleonsstyrjalda árið 1815 einkenndust aftur af töluverðum stöðugleika í 

evrópsku stjórnarfari og danska einveldið hélt vel sinni stöðu.9 Í september árið 1830 

fóru hins vegar ráðamenn innan Holstein, sem var hertogadæmi undir stjórn 

Danakonungs en um leið hluti þýska sambandsins (Deutsche Bund) að krefjast þess 

                                                           
7 Sama heimild, bls. 10. 
8 Á seinni hluta nítjándu aldar beittu dönsk stjórnvöld sér fyrir því að reisa steinhús á Íslandi. Eitt þeirra varð hús 

stiftamtmannsins í Reykjavík við Lækjargötu. Þessum húsum var ætlað að hýsa embættismenn konungs, hins 

veraldlega framkvæmdarvalds á Íslandi, og skapa vísi að myndun þéttbýlis.  

Barnabarn Hilmars Finsen, Helge Finsen, ritaði bók um bygginingarsögu Steinhúsanna gömlu á Íslandi (ásamt 

Esbjerg Hiort) sem var gefin út á Íslandi í þýðingu Kristjáns Eldjárns árið 1978. Steinhúsin voru átta, fjórar kirkjur 

og fjögur veraldleg hús. Þau voru reist á árunum 1753-77. Helge Finsen og Esbjørn Hiort, Steinhúsin gömlu á 

Íslandi, bls. 7-11. 
9 Ekkert bendir til þess að Íslendingar hafi verið sérstaklega óánægðir með einveldisfyrirkomulagið á fyrri hluta 

19. aldar. Hugmyndarstaumar frönsku byltingarinar virðast hafa átt fáa fylgismenn á Íslandi ólíkt Noregi þar 

sem krafist var sjálfræðis og frjálslyndari stjórnarskrár árið 1815. Íslendingar virtust hins vegar merkilega sáttir 

við sitt hlutskipti öll byltingarárin. Guðmundur Hálfdanarson, „Iceland: A Peace Secession”, bls. 88-90. 
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að konungur uppfyllti 13. gr. stofnsáttmála sambandsins frá 1815. Þar var áskilið að 

stofna ætti stéttaþing („Landstände“) í öllum ríkjum þýska sambandsins, en fram að 

því hafði konungur sniðgengið ákvæðið. Í byrjun næsta árs fól konungur 

embættismönnum sínum að gera drög að nýrri lagasetningu um ráðgefandi 

stéttaþing og fyrirmynd þeirra mátti finna í prússneskum héraðsþingum sem höfðu 

starfað í Þýskalandi síðan árið 1823. Niðurstaðan varð sú að þann 28. maí árið 1831 

var gefin út konungleg tilskipun um stofnun ráðgefandi stéttaþinga í danska ríkinu 

og var Ísland samkvæmt henni skilgreindur hluti danskra stifta utan Norður-

Jótlands. En þegar kom að vali á fulltrúum Íslands á þingið flæktist framkvæmdin 

og ekki náðist að kjósa menn til starfans.10  

 Um sumarið 1832 leitaði stiftamtmaðurinn yfir Íslandi, Lorenz Angel Krieger, 

álits hjá 16 embættismönnum á Suðurlandi hvernig best væri að velja fulltrúa á 

dönsku stéttaþingin. Álit þeirra var að Íslendingar ættu frekar að fá sitt eigið þing í 

landinu sjálfu en að senda fulltrúa á danskt þing og lögði báðir dómarar 

Landsyfirréttar í Reykjavík til að nýtt þing á Íslandi yrði endurreist á Þingvöllum.11 

Á sama tíma komst danska kansellíið að þeirri niðurstöðu að það væri 

kostnaðarsamt að láta íslenska þingmenn sækja stéttaþing í Danmörku en lagði til 

þess í stað að konungur veldi sjálfur þrjá þingmenn til að sitja á dönskum 

stéttarþingum sem fulltrúar Íslands, án kosninga, og varð tillaga dönsku ráðgjafanna 

að veruleika með konunglegri tilskipun þann 28. maí árið 1831.12 Fimm mánuðum 

síðar skrifaði ungur íslenskur lögfræðikandidat í Kaupmannahöfn Baldvin Einarsson 

bækling um málið undir heitinu: Den danske Provindsialstænder med specielt Hensyn 

paa Island með formála sem var dagsettur 30. mars sama ár, og með þeim skrifum 

telja margir íslenska sjálfstæðisbaráttu hefjast.13  

 Í bæklingnum um endurreisn Alþingis mátti finna drög að tillögum að því 

hvernig sambandinu á milli fulltrúaþings á Íslandi og stjórnarinnar í 

                                                           
10 Sverrir Kristjánsson, „Endurreisn alþingis”, bls. 98. 
11 Sama heimild, bls. 105-106. 
12 Lovsamling for Islands 9. bd. bls. 706–712. 
13 Sverrir Kristjánsson, „Endurreisn alþingis”, bls. 96-98. 
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Kaupmannahöfn skyldi háttað.14 Skoðanir Baldvins fengu góð viðbrögð í Danmörku 

og Orla Lehmann, sem síðar var einn helsti leiðtogi þjóðfrelsismanna við fall danska 

einveldisins, var einn þeirra sem brást við erindi Baldvins með ritdómi sem birtist í 

tímaritinu Maanadsskrift for Literature árið 1832. Studdi Lehmann hugmyndir hans, 

m.a. með þeim rökum að Íslendingar ættu að fá eigið þjóðþing þar sem á Íslandi 

væri að finna frumkjarna allra Norðurlandaþjóða að menningu og tungu.15 

 Í kjölfarið hófust umræður, bæði á Íslandi og Danmörku um endurreisn 

Alþingis og snérist umræðan um það hvort þingið skyldi starfa í Reykjavík eða á 

Þingvöllum. Báðar fylkingar voru sammála um það að málefni Íslands skyldu ekki 

falla undir danskt stéttaþing í Hróarskeldu og þann 22. ágúst árið 1838 gaf konungur 

út úrskurð um stofnun ráðgjafarsamkomu íslenskra embættismanna sem hittast 

skyldu annað hvert ár í Reykjavík. Hópurinn gerði tillögu um framtíðarfyrirkomulag 

nýs ráðgjarfaþings á Íslandi sem stéttaþingið í Hróarskeldu ræddi og afgreiddi 

óbreytta sem frumvarp til laga um Alþingi sumarið 1842. Þann 3. mars árið 1843 var 

birtur konunglegur úrskurður um stofnun Alþingis.16 

 Fyrsta ráðgjarfaþing konungs yfir Íslandi kom saman 1. júlí árið 1845 og átti 

eftir að starfa 14 sinnum annað hvert ár (þar til Ísland fékk löggjafarþing með nýrri 

stjórnarskrá árið 1874 eins og síðar verður komið að). Á þingið voru kjörnir 19 menn 

úr sveitum landsins, einn borgari úr Reykjavík og 6 konungskjörnir menn.17 

 

Innleiðing þingbundinnar konungsstjórnar í Danmörku 

Tilraunir til þess að mæta óánægju ólíkra hópa innan danska konungsríkisins og 

viðhalda danska einveldinu báru takmarkaðan árangur. Þann 5. júni árið 1849 

                                                           
14 Ítarlega umfjöllun um áhrif Baldvins Einarssonar á endurreisn Alþingis og á þjóðlega vakningu íslenskra 

menntamanna undir merkjum félagsanda og framfara er að finna í grein Ragnheiðar Kristjánsdóttur um „Rætur 

íslenskrar þjóðernisstefnu“, bls. 146-153. 
15 Orla Lehmann, „Om de danske Provindsialstænder med specielt Hensyn paa Island af B. Einarsson“, bls. 523–

537. 
16 Lovsamling for Island, 12. bd., bls. 469–525. 
17 Sverrir Kristjánson, „Endurreisn alþingis”, bls. 91-122. 
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skrifaði Friðrik VII Danakonungur undir nýja stjórnarskrá danska ríkisins og batt 

með henni enda á þá kyrrstöðu sem hafði ríkt í dönsku stjórnarfari lengi.  

 Með nýrri stjórnarskrá var löggjafarvald konungs fært til danska þjóðþingsins 

sem fékk í kjölfarið löggjafarvald yfir málefnum Íslands einnig og var markmiðið 

með innleiðingu stjórnarskrárinnar tilraun til þess að bregðast við vaxandi upplausn 

innan ríkisins. Við undirskrift laganna kvartaði Friðrik undan því að ríkið „þjáðist 

vegna óréttlátra og grimmilegra árása óvinar með margfalt afl.”18 Með því vísaði 

hann til uppreisnar þýskumælandi manna í dönsku hertogadæmunum, Slésvík og 

Holstein, undir forystu aðalsins, en þeir höfðu takmarkaðan áhuga á að heyra undir 

danska þingið. Í Þýskalandi voru hins vegar hugmyndir um sameiningu margra 

ríkja í nýtt þýskt keisaradæmi og spurningunni var enn ósvarað við setningu nýrrar 

stjórnarskrár hvar danska þjóðríkið gæti dregið suðurlandamæri sín.  

 Sameiginlegt lýðræðismarkmið ólíkra frelsishreyfinga í Evrópu á nítjándu öld 

var að koma á stjórnarfari sem gaf almenningi rétt til þátttöku í stjórn ríkja. 

Frelsiskröfur byltingarafla urðu að lokum þjóðlegar þar sem markmið þeirra var að 

færa umboð ríkisvaldsins til þjóðarinnar, sem yfirleitt var skilgreind út frá 

menningarlegum einkennum. Í Danmörku varð umbótahreyfing fyrir breytingum á 

stjórnarfari skilgreind lauslega sem hreyfing þjóðfrelsismanna (de nationalliberale) 

sem krafðist þess að almenningur fengi hlutdeild í mótun ríkisvalds og 

lagasetningum.19 Á sama tíma efldist fjöldahreyfing þýskumælandi íbúa Slésvíkur 

og Holstein fyrir aðskilnaði frá dönsku ríkisvaldi og uppreisnir breiðast út í 

hertogadæmunum í apríl sama ár.20 Og í einhvers konar tilraun til þess að láta 

stjórnarfar danska konungsveldisins taka breytingum í takt við alþjóðlega þróun var 

kallað saman stjórnlagaþing í október árið 1848 en án þátttöku fulltrúa Slésvíkur og 

Holstein. Átti þingið að ákveða hvers konar stjórnarfar skyldi ríkja í danska ríkinu 

                                                           
18 Guðmundur Hálfdanarson, „Spectre of an Empire“, bls. 16. 
19 Claus Friisberg, Orla Lehman. Denmarks förste modern politiker, bls. 236-238. 
20

 Christopher Clark, Iron Kingdom, Rise and Fall of Prussia, bls. 491-493. W. Carr, Schleswig-Holstein 1814-48, bls. 

265-292. 
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eftir endalok einveldisins og hvar bæri að draga landamæri ríkisins í suðri.21 Með 

dönsku stjórnarskránni varð svo til ríki sem byggði á danskri tungu og menningu 

sem hlaut að leiða til þess að lokum að þær þjóðir sem skilgreindu sig 

menningarlega ólíkar Dönum yrðu viðskila við danska þjóðríkið. 

Ný stjórnarskrá var einnig viðurkenning á því að markmið 

einveldislöggjöfarinnar frá árinu 1665 um að skapa úr ólíkum einingum ríkisins eina 

danska heild (svokölluð helstat stefna) hafði í raun aldrei náðst nema að hluta. Til 

þess var ríkið sennilega of víðfeðmt og verkfæri ríkisvaldsins of takmörkuð til að 

koma á samræmdri stjórn í ríkinu öllu. Nýrri stjórnarskrá ríkisins var því ætlað að 

leysa það sem reyndist að endingu vera ómögulegt að samræma, bæði hvað varðaði 

að innleiða frjálslynda (lýðræðislega) löggjöf fyrir ríkið allt og að taka tillit til 

vaxandi þjóðernishyggju ólíkra hópa innan þess.22 Sú tegund stjórnarfars sem 

hugsanlega hefði getað náð að svara ólíkum markmiðum nýrra stjórnarlaga hefði 

líklega verið sú að mynda nýtt sambandsríki úr ólíkum hlutum gamla einveldisins. 

En sú hugmynd fékk aftur á móti aldrei neinn hljómgrunn á stjórnlagaþinginu. 

Eftir þá ákvörðun að mynda þjóðlegt ríki þar sem dönsk tunga var 

viðurkennd þjóðtunga, hóf danski frjálslyndi þjóðernisflokkurinn að fylgja stefnu 

sem í raun útilokaði ákeðna hópa við myndun þjóðríkis, þ. e. þá innan ríkisins sem 

höfðu aðra tungu en dönsku að móðurmáli. Til þess að ná fram markmiðum um 

myndun nýs dansks þjóðríkis innan landamæra gamla einveldisins var nauðsynlegt 

að breyta Danmörku í miðstýrt þjóðríki – ekki ósvipað því sem Frakkar höfðu 

myndað úr ólíkum hlutum þess fyrr á öldinni.23 

Lykilárið í umfjöllun um breytt stjórnarfyrirkomulag á danska konungsríkinu 

og áhrifum á stöðu Íslands verður árið 1863 þegar Friðrik VII fellur frá. Við tók 

Kristján IX sem var af Glücksborgar-grein Oldenborgarættarinnar en hann var 

fæddur í Slésvík. Í örvæntingarfullri tilraun til að höggva á hnútinn í ágreiningi um 

                                                           
21 Guðmundur Hálfdanarson, „Spectre of an Empire“, bls. 18. 
22 Sama heimild, bls. 14. 
23 Guðmundur Hálfdanarson, Old provinces, modern nation: political responses to state integration in late nineteenth 

century and early twentieth-century Iceland and Brittany, bls. 4-22. 
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stöðu hertogadæmanna innan danska konungsríkisins, ákvað danska ríkisþingið að 

setja einhliða á nýja stjórnarskrá fyrir konungsveldið Danmörk-Slésvík. Þar með 

voru landamæri danska þjóðríkisins við ána Egðu sem þýddi að Holstein lenti utan 

þess. Prússar töldu þessa ákvörðun skýrt brot á friðarsamningi ríkjanna frá 1852 og 

eitt af fyrstu verkum nýs kanslara ríkisins, Ottos van Bismarcks, árið 1864 var að lýsa 

yfir stríði við Danmörku og gera innrás í Holstein og Slésvík.24 

 

Fjárhagslegur aðskilnaður Íslands og Danmerkur 

Þjóðfundur kom saman árið 1851 í Reykjavík til þess að fjalla um innleiðingu 

grundvallarlaga fyrir Ísland. Meirihluti þingfulltrúa hafnaði frumvarpi stjórnar og 

mótmælti málsmeðferð stiftamtmanns á þinginu. Samin var löng skýrsla af dönsku 

stjórninni um afgreiðslu þingsins sem var lögð fyrir ríkisráðsfund þann 4. maí ári 

síðar. Þar var lagt til að Íslendingar kysu fulltrúa til starfa á ríkisþingið í 

Kaupmannahöfn en Alþingi starfaði áfram sem einhvers konar héraðsþing.25 Segja 

má með nokkuri einföldun að þetta hafi verið afstaða danskra stjórnvalda til 

Alþingis Íslendinga allt til 1874 á meðan íslenskir þingmenn vildu aldrei falla undir 

valdsvið hins nýja danska þjóðþings. 

 Árið 1853 tók stjórn íhaldsmanna við völdum í Danmörku var markmið hennar 

að endurreisa fyrri styrk konungsveldisins. Það var undir þeirri stjórn sem 

Íslendingum var veitt verslunarfrelsi. Stefna danskra stjórnarvalda gagnvart Alþingi 

var hins vegar yfirleitt sú að leggja sem fæst mál fyrir þingið og minnka þannig áhrif 

þess. Árið 1855 var svo staða Íslands innan danska ríkisins skilgreind í greinagerð 

sem var gefin út af Kaupmannahafnarháskóla í tilefni afmælis konungs. Verkið var 

samið af prófessor J. E. Larsen og staðfestir þann skilning stjórnvalda að 

grundvallarlögin hafi lagalegt gildi á Ísland einnig – jafnvel þótt lagagildi þeirra hafi 

                                                           
24 „Með hugtakinu Egðustefna er átt við þá skoðun að draga bæri landamæri Danmerkur við ána Egðu sem skildi 

hertogadæmin Slésvík og Holtstein að; þ.e. að innlima fyrra hertogadæmið í Danmörku en gefa hið síðara upp á 

bátinn. Gagnstæð stefna var nefnd alríkisstefna (helstatspolitik), en í henni fólst að landamæri ríkisins og afstaða 

ríkishlutanna yrði óbreytt frá því sem var fyrir 1848.“ Guðmundur Hálfdanarson, „Þjóðhetjan Jón Sigurðsson“, 

bls. 40-62. Tilvitnun hér að ofan birtist í neðanmálsgrein 69 á bls. 61. 
25 Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson ævisaga, bls. 56. 



14 
 

verið slegið á frest með konungsbréfi sem var gefið út 23. september árið 1849. 

Prófessorinn taldi eðlilegast út frá lögum um stjórnskipunarrétt að Ísland yrði aftur 

hluti af danska ríkinu með fulltrúa á ríkisþingi Danmerkur. Ritgerðin var í kjölfarið 

þýdd á íslensku, gefin út af dómsmálaráðuneytinu og var dreift til Íslands ókeypis 

sumarið 1856. En þegar ekkert gekk að innleiða lögin á Íslandi skipaði ríkisþingið, 

sex árum síðar, fimm manna nefnd sem skyldi fjalla um stöðu Íslands í ríkinu. Í 

niðurstöðu hennar voru útgjöld danska ríkisins vegna Íslands talin 17 þúsund 

ríkisdalir á ári án þess að landið legði nokkuð til á móti af sköttum, og að Íslendingar 

væru ófærir um að bera ábyrgð á eigin fjárhagsmálum jafnvel þó þeir óskuðu þess.26  

Á árunum 1860-1865 var ekki skipað í embætti stiftamtmanns á Íslandi og 

þótti mörgum það dæmi um sinnuleysi ríkisvaldsins um málefni landsins. Í Þjóðólfi 

birtist í apríl árið 1865 frásögn um að loks væri langt komið með að skipa nýjan 

stiftamtmann í embætti. Blaðið birti einnig fréttir af endalokum styrjalda bæði 

Evrópu og Ameríku. Borgarastríðinu Bandaríkjunum var að mestu lokið og 

úrdráttur úr friðarsamningi Dana og Prússa var birtur í blaðinu. Hins vegar væri, að 

sögn blaðsins lítið af „úrgreiðslu almennra landsmála vorra” að frétta. Landsstjórnin 

hafi að vísu gert skýrslu um málið en hún sé lítið annað en ágrip af nefndaráliti um 

fjárhagsaðskilnað landanna frá árinu 1862.27 Skýrslan er birt í heild sinni í næsta 

blaði Þjóðólfs.28 Í niðurstöðum hennar segir að þó hún hafi verið þríklofin í áliti sínu 

skilaði nefndin samt sem áður eftirfarandi niðurstöðu:  

lýsir nefndin því einhuga áliti sínu, að fjárhagskilnaðr Islands og Danmerkr sé þarflegr 

(»gavnlig«), en til þess að hann megi vera heillaríkr Íslandi til handa, hljóti honum að verða 

samfara verulegar breytingar með föstu skipulagi á stjórnarháttum landsins er einkanlega yrði 

að stefna að því, að yfirstjórn landsins verði fremr þar-innlend, heldren nú er, og útbúin með 

ríkara embættisvaldi, og enn fremr, að Alþíngi verði fenginn fjárveitíngaréttrinn í hendr.29 

                                                           
26 Guðjón Friðriksson, Jón Sigurðsson, bls. 247. 
27 Þjóðólfur 25. apríl 1865, bls. 91. 
28 Þjóðólfur 9. maí 1865, „Skýrsla um það sem Lögstjórnin hefir gjört í þá stefnu, að skipa fjárhagsmálum Íslands“, 

bls. 101-102. 
29 Þjóðólfur 9. maí 1865, bls. 101-102. 
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Verkefni danskra stjórnvalda á Íslandi á næstu árum verður samkvæmt þessu það að 

breyta stjórnarfari landsins. Til þess að það mætti takast yrði að efla staðbundna 

yfirstjórn og fá Alþingi fjárveitingarvald til þess að meðhöndla þau framlög sem 

danska ríkið myndi veita nýju stjórnvaldi á Íslandi. 

 

Síðasti stiftamtmaður konungs yfir Íslandi skipaður 

Nokkrum vikum eftir útgáfu skýrslu um fjárhagslegan aðskilnað Danmerkur og 

Íslands birtist frétt í Þjóðólfi um að loks stæði til að nýr stiftamtmaður yrði skipaður 

fyrir landið.  

 Blaðið staðfestir að um vorið hafi stiftamtmannsembættið hafi verið veitt 

„Hjálmari (Hilmar) Finsen jústizráði er fyr var bæar- og héraðsfógeti á Als”. Þjóðólfur 

segir frá því að hann sé væntanlegur til landsins um sumarið og verði formlega 

svarinn í embætti í ágúst. Og að sama dag (8. maí) hafi einnig verið skipaðir tveir 

íslenskir menn í embætti innan danskrar stjórnsýslu, Bergur Thorberg í embætti 

amtmans í Vesturamti og Magnús Stephensen í embætti aðstoðarmanns í 

dómsmálaráðuneytinu.30 Þessir þrír menn urðu á næstu árum landshöfðingjar 

Íslands hver á eftir öðrum – frá stofnun þess embættis árið 1873 þar til það var lagt 

niður 36 árum síðar. 

 Hilmar kemur til landsins með fjölskyldu sína um sumarið og var svarinn í 

embætti þann 8. ágúst. Á forsíðu Þjóðólfs var sagt frá þeim sögulega viðburði að 

daginn áður, mánudaginn 7. ágúst klukkan 11, hafi allir þingmenn gert hlé á 

umræðum um fjárskilnaðarþing stjórnarinnar og gengið frá þingsalnum í Lærða 

skólanum að heimili stiftamtmanns. Þar hafi forseti þingsins flutt kveðju til 

stiftamtmanns fyrir hönd þeirra og lagði áherslu á það að Hilmar væri „af íslenzkri 

rót runinn og kominn af göfugum og góðfrægum höfðingjum þessa lands, og mætti 

því með sanni telja hann sjálfan íslenzkan höfðingja”.31 Hilmar hafi svarað kveðju 

þingmanna á íslensku og flutti kveðju konungs til þegna sinna á Íslandi og sagðist 

                                                           
30 Þjóðólfur 27. maí 1865, bls. 119. 
31 Þjóðólfur 2. september 1865, bls. 159. 
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ætla í umboði konungs að starfa að því í embætti að „efla gagn og framfarir 

Íslendinga”. Eftir móttöku þingmanna á í húsi stiftamtmanns við Lækjargötu var 

einnig sagt frá því í Þjóðólfi að eftir fund þingmanna hafi Hilmar Finsen boðið til sín 

bæjarfógeta og dómkirkjupresti ásamt öllum bæjarstjórnarmönnum 

Reykjavíkurkaupstaðar „eptir leyfi hans fyrirfram” og „voru í þeim flokki allir þeir 

bæjarmenn er einhverja opinbera sýslan hafa á hendi”.  

 Bæjarfógetinn í Reykjavík og landfógeti Íslands var Árni Thorsteinsson en hann 

og Hilmar voru systkinasynir. Helsta hlutverk landfógeta var það að hafa eftirlit 

með reikningsskilum á fjármunum landsjóðs og varð Árni mikilvægasti 

samstarfsmaður Hilmars þau 18 ár sem hann starfaði á Íslandi. Saman áttu þeir eftir 

vinna að því markmiði að innleiða peningahagkerfi í landinu, fyrst með stofnun 

vátryggingakerfis fyrir fasteignir í Reykjavík og síðar með stofnun Sparisjóðs 

Reykjavíkur árið 1872. Eftir brottför Hilmars var Árni kjörinn forseti sameinaðs 

Alþingis árið 1885 og lauk 44 ára setu í embætti landfógeta þegar starfið var lagt 

niður árið 1904.32 

 

  

 

Hilmar Finsen var aðeins 41 árs gamall þegar hann flutti til Íslands. Hann fæddist 

þann 24. janúar árið 1824 á Jótlandi og ólst upp í Kolding þar sem faðir hans, Jón 

Finsen, starfaði sem landfógeti. Jón fæddist í Skálholti árið 1792, en hann var sonur 

Hannesar Finnssonar biskups. Tók Jón upp föðurnafn föður síns, Finsen, sem varð 

ættarnafn Hannesar þegar hann flutti til Danmerkur í nám. 

 Hannes Finnsson biskup fæddist í Reykholti árið 1739 og taldist lærðasti maður 

sinnar kynslóðar á Íslandi. Var hann fyrstur Íslendinga til þess að taka 

doktorsnafnbót í guðfræði við Kaupmannahafnarháskóla og starfaði sem biskup í 

Skálholti. Þrátt fyrir að biskupstóllin yrði fluttur til Reykjavík í kjölfarið á 

móðuharðindum sat Hannes áfram í Skálhloti til æviloka og skrifaði síðustu ár sín 
                                                           
32 Jón Þorkelsson, „Árni landfógeti Thorsteinsson“, bls. 1-17. 
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merka lýðfræðilega úttekt á hallærum á Íslandi og dró ályktanir um orsakir og áhrif 

þeirra á mannfjöldaþróun í landinu. Rit Hannesar var gefið út í Danmörku og ekki 

er ólíklegt að Hilmar hafi þekkt verk afa síns þegar hann kom til landsins.33 Einnig 

hefur Hilmar þekkt til Rasmusar Rask og starfa Hins íslenska bókmenntafélags um 

endurreisn íslenskunnar á fyrri hluta nítjándu aldar. Rask var persónulegur vinur 

föður hans en þeir kynntust á ferðalagi Rasks um Ísland þegar hann kom í heimsókn 

til Skálholts.34 Hilmar var auk þess meðvitaður um mikilvægi tungumálsins í 

myndun nýrra ríkja og aðskilnaði frá gömlum eftir átökin við Þjóðverja í Slésvík. Og 

vegna tengsla Hilmars – annars vegar við innnsta kjarna danskrar stjórnsýslu og 

hins vegar vegna virðulegs íslensks uppruna – var hann sérstaklega vel til þess 

fallinn að leiða áform danskra yfirvalda um breytingar á íslenskri stjórnsýslu sem 

miðaði að því að koma á varanlegum breytingum á „föstu stjórnarfari landsins“ og 

skapa grundvöllinn að innlendu yfirstjórn, „útbúin með ríkara embættisvaldi“.35  

 Hilmar öðlaðist ungur ítarlega þekkingu á innviðum dansks stjórnkerfið. Hann 

lauk embættisprófi í lögfræði frá Kaupmannahafnarháskóla með fyrstu einkunn 

aðeins 22 ára gamall og tók þátt í hreyfingu danskra þjóðfrelsismanna sem barðist 

fyrir endalokum einveldis. En þegar faðir hans lést árið 1848 fór Hilmar aftur til 

heimaslóðanna í Kolding og tók tímabundið við fógetastöðu hans þá 24 ára gamall. 

Tveimur árum síðar var Hilmar skipaður borgarstjóri í Sønderborg á eyjunni Als í 

Slésvík og gegndi embættinu næstu 16 árin. Þegar Prússar og Austurríkismenn 

réðust á Slésvík árið 1864 skipulagði Hilmar varnir borgarinnar gegn þýska 

innrástarliðinu en eftir að Prússar lögðu undir sig svæðið flutti Hilmar aftur til 

Kaupmannahafnar ásamt öðrum dönskum embættismönnum í Slésvík. Veturinn 

eftir að hafa misst embætti flutti Hilmar til Jægersburg, þiggur biðlaun frá danska 

ríkinu og sat á danska ríkisþinginu sem fulltrúi fyrir Slésvík. Auk þess hóf hann 

íslenskunám hjá Steingrími Thorsteinssyni. Steingrímur var fyrrum skólafélagi 

                                                           
33 Jón Helgason, Hannes Finsson, biskup í Skálholti, bls. 215. 
34 Rask Rasmus, „Bréf frá Rask“, bls. 54-100. Björn Magnússon Ólsen, „Rasmus Kristján Rask 1787-1887“, bls. 1-

54. 

35 Sbr. niðurstöðukafla nefndarstarfs danskra stjórnvalda í neðanmálsgrein 28. 
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Hilmars og bróðir Árna Thorsteinssonar.36 Annar skólabróðir Hilmars, Eugenius 

Sophus Ernst Heltzen sem taldist í hópi íhaldsmanna á danska þinginu og var 

mótfallinn innlimun Slésvíkur í konungsríkið, var skipaður í embætti 

dómsmálaráðherra eftir ósigur Dana. Það var síðan Heltzen sem skipaði Hilmar í 

embætti stiftamtmans yfir Íslandi vorið 1865. 

 Sumarið 1865 flutti Hilmar til landsins ásamt eiginkonu, fjórum börnum og 

skylduliði. Hann settist að í stiftamtmannshúsinu í Reykjavík og hóf undirbúning að 

framkvæmdum á húsinu. Hann sótti um styrk til dómsmálaráðuneytinins til að 

innrétta þvottahús og kjallara, auk þess að hækka vesturhelming hússins um eina 

hæð. Var kostnaður verksins áætlaður 1.656 ríkisdalir en ráðuneytið hafnaði 

umsókninni. Í stað hennar lagði Hilmar fram aðra tillögu sem hljóðaði upp á 

framkvæmdir sem áttu að kosta 1.556 ríkisdali og var sú tillaga samþykkt 26. febrúar 

1866.37 Niðurstaða sem var lýsandi fyrir þær aðstæður og aðferðir málamiðlunar sem 

Hilmar beitti næstu árin í samskiptum við dönsk stjórnvöld og íslenska þingmenn.  

 Breytingar á húsi stiftamtmanns hófust sumarið 1866, var nýr kvistur reistur á 

vesturhæð hússins og sá Sverrir Runólfsson steinsmiður um framkvæmdina. Þegar 

þeim lauk lét Hilmar fjarlægja veiklulega trébrú yfir lækinn hjá konungsgarði og réð 

Sverri til þess að reisa í stað hennar volduga steinbrú.38 Sama ár lét Hilmar einnig 

reisa byggingu úr steini sem varð fyrsta húsið á Íslandi eingöngu ætlað undir 

bókasafn, og var við Latínuskólann. Enskur maður hafði ánafnað skólanum í 

Reykjavík 1000 enskum pundum árið 1853 sem notuð skyldu til þess að reisa 

bókhlöðu við skólann. Eftir að arfurinn hafði legið óhreyfður í breskum banka í 

meira en áratug réð Hilmar danska iðnaðarmenn til starfsins veturinn 1866-67.39 

                                                           
36 Haraldur Níelsson, „Steingrímur Thorsteinsson“, bls. 300-315. 
37 Agnar Kl. Jónsson, Stjórnarráð Íslands 1904-1964, bls. 926. 
38 Þjóðólfur, „Æfiágrip Sverris steinhöggvara Rúnsólfssonar”, 1. október 1909, bls. 164. 
39 Guðjón Friðriksson, „Íþaka”, Skólablaðið 1964-65, bls. 36-40.  
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Síðari hluti: Upphafsár mótunar á íslensku 

þjóðríki 

 

Meginmarkmið nýrra yfirvalda á Íslandi og það sem þau sáu sem algjöra forsendu 

fyrir öllu því sem á eftir kom var að fá frumvarp til nýrra stjórnskipunarlaga handa 

Íslandi samþykkt á Alþingi og eftir það afgreidd sem lög af danska ríkisþinginu. 

Frumvarpið var samið af dönsku stjórninni á fyrri hluta ársins 1867 og lagt fyrir 

Alþingi það sumar.  

 Seinni hluti þessarar ritgerðar verður helgaður frumvarpinu og afdrifum þess. 

Fjallað verður um aðdraganda málsins, innihald og þær hindranir sem frumvarpið 

mætti bæði á Íslandi og í Danmörku. Ljósi verður brugðið á samskipti Hilmars, sem 

starfaði sem konungsfulltrúi á Alþingi, við þingmenn og þá meðferð sem 

frumvarpið fékk í danska ríkisþinginu. Einnig verður í ritgerðinni vitnað til 

bréfaskrifta Hilmars til dómsmálaráðherra þar sem hann útskýrir (og afsakar) 

sjónarmið sín og embættisfærslur.  

 Aðalheimild um almenna rás atburða og viðbrögð verða frásagnir Þjóðólfs á 

árunum 1865 til 1869. Blaðið tel ég af ýmsum ástæðum vera góða heimild. Ritstjóri 

Þjóðólfs var Jón Guðmundsson. Hann var þátttakandi í atburðum sem hér verður 

fjallað um, hafði bæði skilning á íslenskum hagsmunum en einnig á alþjóðlegri 

þróun og hugmyndastaumum og hafði skilning á pólitísku mikilvægi nýrra 

stjórnarlaga fyrir Ísland. Jón bjó í Bakarastræti, miðja leið á milli Alþingis og heimili 

stiftamtmanns. Hann var þingmaður Vestur-Skaftfellinga um þessar mundir og 

formaður þingnefndarinnar sem mælt hafði með frumvarpi um fjárskilnað Íslands 

og Danmerkur á Alþingi árið 1865. Hann var einnig kosinn varaforseti þingsins á 

árunum 1863-65 og talinn einn helsti bandamaður Jóns Sigurðssonar á þinginu.  
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Sjónarmið þjóðfrelsismanna voru einkennandi á síðum Þjóðólfs og oft í beinni 

andstöðu við íslenska embættismenn sem voru yfirleitt gamlir einvaldsinnar40 og 

gagnrýndi Jón stjórnvöld iðulega fyrir seinaganginn á innleiðingu frjálslyndara 

stjórnarfars á Íslandi. 

 

Ný stjórnskipunarlög fyrir Ísland samin 

Þjóðólfur hafði lengi kvartað yfir aðgerðarleysi danskra stjórnvalda á Íslandi en vorið 

1865 sagðist blaðið þó hafa heimildir fyrir því að langt væri komið að skipa nýjan 

stiftamtmann á Íslandi og var ráðning Hilmars sett í samhengi við tillögur danska 

þingsins um fjárhagslegan aðskilnað landanna (og þegar hefur verið sagt frá á bls. 

14). Að dönsk stjórnvöld ætluðu að tryggja fjárhaglegan stuðning til Íslands með 

tillögum um fastar árlegar greiðslur og skyldi upphæðin taka mið af „stöðu Íslands 

eins og hún er”. Lagt var til að ríkið styrkti Ísland um „29,500 rd. árlega um aldr og 

æfi, og að auki 12,000 rd.” sem yrði óbreytt í 10 ár en lækkaði árlega um 500 rd. 

næstu 24 árin.  

 Þegar Alþingi kom saman 1. júlí 1865 reyndist þess vegna fyrsta mál stjórnar 

frumvarp um fjárhagslegan aðskilað Íslands og Danmerkur sem samið var út frá 

nefndartillögum Oddgeirs og Tchernings41 með þeim breytingum að í stað þess að 

fjárhagsstuðningur danskra stjórnvalda til Íslands yrði skilgreindur „um aldur og 

æfi” skyldi ártillag stjórnvalda í frumvarpi dómsmálaráðuneytisins vera 42 þúsund 

stuðning árlega aðeins næstu tólf árin. Eftir það skyldi semjast aftur. Greinilegt var 

að meginmarkmið danskra stjórnvalda var það að koma á ríkisumbótum á Íslandi 

sem fyrst sem gætu leitt til þess að fjárhagsskuldbindingar danska ríkisins til Íslands 

                                                           
40 Blaðið var gagnrýnið á meðhöndlun Dana við framkvæmd á innleiðingu grundvallarlaganna á Íslandi en 

einnig á íslenska embættismenn sem voru í eðli sínu (og aldri) íhaldssamir einveldissinnar þegar kom að 

sjórnmálaskoðunum. Einar Laxness, Jón Guðmundsson, alþingismaður og ritstjóri, bls. 148-158.  
41 Samkvæmt rökstuðningi með frumvarpinu segist stjórnin hafa tekið mið af tillögum Oddgeirs og Tchengens en 

ákveðið að gera þær breytingar að láta framlag danskra stjórnvalda ekki gilda um aldur og ævi. Þess í stað var 

ákveðið að leggja fram fasta upphæð í 12 ár. Eftir þann tíma yrði framtíðarfyrirkomulag framlaga skilgreint með 

lögum. Frumvarpinu um fjárhagslegan aðskilnað fylgdu ítarleg fylgiskjöl. Annars vegar álit nefndarinnar sem 

var skipuð 20. september 1861 og eftir því álit Jóns Sigurðssonar á ítarlegum reikningskröfum Íslendinga á 

hendur danska ríkinu, undirritað 24. júni 1862. Tíðindi af Alþingi Íslandinga 1865. Síðari partur, bls. 26-32 og 33-79.  
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féllu niður. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi af Þórði Jónssyni yfirdómara í 

Landsyfirrétti og settum amtmanni, og bar heitið „konunglegt frumvarp um nýtt 

fyrirkomulag á fjárhagssambandinu millum Íslands og konungsríkisins”.42 Daginn 

áður en störf þingsins hófust sumarið 1865 hafði Bergur Thorberg verið sendur af 

dönskum yfirvöldum til Íslands og verið skipaður af Þórði í embætti amtmanns á 

Vesturlandi. Jafnframt var Bergur skipaður einn sex konungsfulltrúa á þinginu og 

var kjörinn formaður nefndar þingsins um fjárskilnaðarmálið þegar störf þess hófust 

1. júlí. Og eftir að fjallað var um málið í nefnd í sjö vikur lagði nefndin fyrir þingið 

niðurstöður sínar 17. ágúst þar sem komist var að þeirri samhljóða niðurstöðu að 

hvetja þingið til þess að samþykkja tilllögur stjórnvalda um fjárhagslegan aðskilnað 

Íslands og Danmerkur. En þegar kom hins vegar að því að greiða atkvæði um 

tillögur nefndarinnar hélt Jón Sigurðsson forseti þingins margar og langar ræður 

gegn frumvarpinu. Samherji hans frá Vestfjörðum, Eiríkur Kúld, lagði að lokum 

fram þá tillögu að hafna frumvarpinu í heild sinni og var tillaga hans samþykkt með 

14 atkvæðum gegn 11.  

 Niðurstaða þingsins var óvænt. Sem dæmi um það hafði einn af þeim 

þingmönnum sem samþykkti frávísunartillögu Eiríkis, Ásgeir Einarsson, starfað í 

nefnd Bergs og þess vegna mælt með sama frumvarpi sex dögum áður en hann 

greiddi atkvæði gegn því. Eftir þessa niðurstöðu af störfum þingsins það sumar var 

samið bænaskjal þar sem beðið var um að Ísland fengi, í stað sjö liða frumvarps sem 

fjallaði eingöngu um fjárhagslegan aðskilnað, nýju stjórnlagafrumvarpi fyrir Ísland 

sem næði til „algjörrar stjórnskipunar í heild sinni“.43 Frumvarpið fór aftur til 

dómsmálaráðuneytisins og tók þeim breytingum sem að lokum að nýjum 

stjórnskipunarlögum fyrir Ísland og stjórnarskrá. 

Ný stjórnskipunarlög handa Íslandi lögð fyrir Alþingi 

Til þess að bregðast við athugasemdum Alþingis um fjárskilnaðarfrumarpið þar sem 

stjórnin var beðin um víðtækari stjórnarlög fyrir Ísland en þau sem snéru að 

                                                           
42 Tíðindi af Alþingi Íslandinga 1865. Fyrri partur, bls. 29. 
43 Þjóðólfur 2. september 1865, bls. 153. 
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fjárhagshlið málsins hófst undirbúningur að nýju stjórnlagafrumvarpi í 

dómsmálaráðuneytinu áður en þingið kæmi aftur saman sumarið 1867. Þjóðólfur 

sagði frá því byrjun árs að Hilmar Finsen væri farinn til Danmerkur á fund 

dómsmálaráðherra.44 Dómsmálaráðherra dönsku stjórnarinnar var Carl Peter 

Leuning og hafði verið skipaður í embætti við lok ársins 1865. Leuning þekkti 

málefni Íslands vel. Hann starfaði með Hilmari í hreyfingu þjóðfrelsismanna og árið 

1848 fékk hann embætti innan nýju stjórnarinnar í Íslandsdeild 

dómsálaráðuneytisins. Sérfræðisvið Leunings innan stjórnsýslunnar snéri að 

réttarlöggjöf og árið 1851 fékk hann stuðning frá danska ríkinu til þess að kynna sér 

nýja frjálslyndisstrauma í réttarlöggjöf bæði í Frakklandi og Englandi.45  

 Þjóðólfur taldi augljóst að dómsmálaráðherra hafi viljað hafa stiftamtmann 

„með í ráðum og tillögum um frágang og ýmsar ákvarðanir hins nýa 

fjárskilnaðarfrumvarps, er staðráðið kvað vera … að leggja fyrir Alþingi nú í sumar“. 

Frásögn blaðsins gefur til kynna að Hilmar hafi tekið þátt í því að semja tillögur og 

samræma, „bera sig saman við hann um hin nýju stjórnskipunarlög Íslands og um 

fyrirkomulag og verkahríng landstjórnarinnar sem jafnramt sé haft í hyggju að koma 

á fót.“ Hilmar lauk embættisferð sinni til Danmerkur og kom aftur til Íslands þriðju 

viku júnímánaðar. Með póstskipinu komu einnig aðrir 27 ferðamenn og var Jón 

Sigurðsson alþingismaður Ísfirðinga í hópi þeirra auk ýmissa annarra 

embættismanna.46 

 Hilmar kom til Reykjavíkur rétt tímanlega fyrir setningu nýs Alþingis með ný 

stjórnskipunarlög handa Íslandi. Lögin voru formlega og hátíðlega kynnt á 11. 

ráðgjafaþingi Íslendinga sem sett var mánudag 1. júlí „í fögru veðri”.47 Hilmar 

Finsen setti þingið sem fulltrúi konungs. Hann afhenti Jóni Sigurðssyni, sem hafði 

verið kosinn forseti þingsins, skipunarbréf sitt og frumvörp stjórnarinnar. Næst á 

eftir stjórnskipunarlögum kynnti stjórnin ný hegningarlög handa Íslandi og var ferð 

                                                           
44 Þjóðólfur 26. mars 1867, bls. 89.  
45 Dansk biografisk leksikon. Áttunda bindi, bls. 708. 
46 Þjóðólfur 24. júní 1867, bls. 137. 
47 Sama heimild, bls. 138. 
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Hilmars til Kaupmannahafnar greinilega nýtt í samningu frumvarpa sem gætu lagt 

grunn að nútímalegu ríkisvaldi á Íslandi. 

 Þjóðólfur sagði frá innihaldi stjórnarfrumvarpanna og taldi þau vera „mjúk og 

mild að orðavali og frágángi” – ólíkt „þessleiðis strembings-andsvara eða undirtekta 

er mönnum hefir eigi fundizt alveg laust við í mörgum hinum seinni auglýsíngum til 

Alþíngis.”48 Blaðið sagði frá því að samkvæmt lýsingu sem fylgdi frumvörpunum 

var Alþingi, gegn jákvæðri afgreiðslu þeirra, gefið loforð um að danska stjórnin 

muni tryggja lagalega afgreiðslu þeirra með fjárhæðum til Íslands, „fast árstillag, 

37,500 rd. að upphæð og bráðarbyrgðartillag, 12,500 rd „sem að 12 árum liðnum 

verði fært niðr um 500 rd. á ári þángað til það er alveg fallið burtu“. 

 Stjórnskipunarlög fyrir Ísland voru í 67 greinum og skiptist frumvarpið í átta 

hluta. Fyrsti hluti þess fjallaði um samband Íslands við danska konungsveldið og 

skilgreindi sameiginleg alríkismál beggja landa sem skyldu falla undir ríkisráð 

konungs og danska þjóðþingið án þess að Alþingi hafi bein afskipti af þeim. Annar 

hluti frumvarpsins skilgreindi sérmál Íslands með nýju framkvæmdar- og 

dómsvaldi. Þriðji hlutinn skilgreindi starfssvið hins nýja lögjafarþings í Reykjavík og 

þau skilyrði sem einstaklingar þurfi að uppfylla til að fá kosningarétt á þingið. Að 

lokum fylgdi frumvarpinu (í köflum IV.-VIII.) stjórnarlög sem áttu að vernda 

réttindi almennings gagnvart nýju stjórnvaldi á Íslandi. Um dómaraskipan var 

fjallað í V. kafla og frumvarpið átti bæði að tryggja trúfrelsi (VI. kafli) og 

atvinnufrelsi (VII) á Íslandi.49 

 Hilmar sagðist við upphaf þingsins telja að með lögunum væri verið að veita 

Alþingi „yfirgripsmikið vald í öllum málefnum sem snerta landið og með lögunum 

verði landsmenn hluttakandi hinna sömu borgaralegu réttinda og þegnarnir í hinum 

hluta ríkisins“. Hilmar lauk ræðu sinni með því að segja: 

                                                           
48 Þjóðólfur 8. júli 1867, bls. 145-146. 
49 „Álitsskjal til konungs um konunglegt frumvarp til stjórnskipunarlaga handa Íslandi“.  

Stjórnarskrá Íslands í 74 greinum. Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867. Síðari partur, bls. 619-30. 
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Mér er það mikið gleðiefni, að leggja fram þetta frumvarp, sem bæði er byggt á frjálslegum 

grundvelli og býður föðurlandi voru svo mikið sjálfræði, sem getur samrýmzt bæði landsins 

gagni og hamingju, og eldgömlu sambandi þess við Danmerkur ríki. Það er mín innilegasta 

sannfæring, að stjórnskipunarlögum Íslands, byggð á þeim grundvallarreglum, sem þetta 

konunglega frumvarp inniheldur, geti orðið til verulegs gagns fyrir landið, og gefið 

landsmönnum kost á að efla framfarir þær í öllum greinum, sem landið í svo mörgu tilliti hefir 

þurft, og sem það í svo mörg ár – ég get sagt í svo margar aldir – hefir vantað.50 

Með Hilmari kom ný rödd á íslenskan stjórnmálavettvang sem átti eftir að hljóma 

næstu 16 árin. Séu ræður hans þetta sumar skoðaðar er augljóst að Hilmar hefur nýtt 

sér vel þau rétt rúmlega tvö ár sem hann hafði dvalið á landinu, því hann hafði sett 

sig inn í almennar aðstæður hér á landi og skildi þannig hagsmuni landsmanna auk 

þess sem hann hafði lagt sig fram við að læra íslensku. Ekki fæ ég betur séð en að 

Hilmar hafi, bæði í ritum og þeim frumvörpum sem hann mælti fyrir, helst ætlað að 

beita sér fyrir tvenns konar breytingum á íslensku samfélagi. Annars vegar vildi 

hann breiða hugsjónir þjóðfrelsismanna frá Danmörku til Íslands og hins vegar laga 

landið á einhvern hátt aftur að nútímalegu dönsku ríkisvaldi. 

 

Afgreiðsla Alþingis á stjórnlagafumvarpi dönsku stjórnarinnar 

Eftir innsetningarræðu konungsfulltrúans var kosið í tíu manna nefnd 3. júlí til þess 

að fjalla um stjórnskipunarfrumvarpið og nefndin var enn að störfum þegar 

hefðbundnum starfstíma Alþingis átti að vera lokið. Forseti þingsins spurði því 

stiftamtmann, áður en afgreiðsla á einstökum hlutum frumvarpsins hófst þann 29. 

ágúst, hvort hann vildi slíta þinginu á tilsettum tíma eða gefa leyfi fyrir því að 

framlengja störf þess.  

 Hilmar svaraði því til að afgreiðsla stjórnskipunarlaga hefði algjöran forgang, 

framlengdi hann því störf þingsins og á næstu sjö fundum fóru fram ítarlegar 

umræður um einstaka liði stjórnarfrumvarpsins. Að þeim loknum hófust, þann 7. 

september, atkvæðagreiðslur um lögin. Þær tóku næstu þrjá fundi og lauk með því 

                                                           
50 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867. Fyrri partur, bls. 7. 
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að Alþingi mælti með því, þann 11. september, við stjórnina að afgreiða frumvarpið 

sem stjórnskipunarlög fyrir Ísland. Þó voru sett við afgreiðsluna ótal skilyrði sem 

snéru aðallega að þeirri endanlegu upphæð sem Íslandi var ætlað frá danska ríkinu, 

en einnig gerði þingið athugasemdir við atriði sem alþingsimönnum fundust 

óskiljanleg. Þar á meðal var atkvæði um að nýju löggjafarþingi væri ætlað að koma 

aðeins saman þriðja hvert ár.  

 Í lokaræðu sinni á þinginu sagðist Hilmar vera sammála sumum af 

viðbótartillögum þingsins en hann gæti ekki ábyrgst „að hans hátign konungurinn 

muni finna allar þær breytingar aðgengilegar sem þingið hefir stúngið uppá við 

stjórnskipunarfrumvarpið.“ Hann lauk þáttöku sinni á Alþingi þetta sumar með því 

að lýsa þeirri aðferð sem mér sýnist einkennandi fyrir við stjórnarfar Hilmars á 

Íslandi. Hann taldi frumvarpið eins gott og hægt væri að vonast eftir á þessum 

tímapunkti. Stjórnin vildi með því, sagði hann, „nálgast þingið með því að bjóða 

landinu bæði fullt sjálfsforræði og stjórnarbót.“ Afgreiðsla þess og samþykki sýni að 

Íslendingar séu tilbúnir að mæta stjórninni „á miðjum vegi“ og hafi með því 

sýnt þá alvöru og þann eindreginn vilja þess að málið yrði útkljáð í þá aðalstefnu sem stjórnin 

álítr bæði nauðsynlega og rétta, að vér getim vonazt eptir, að frumvarp sjórnarinnar og 

meðferð þíngsins á því annaðhvort muni leiða til samkomulags þess sem stjórnarkrá íslands 

þegar í þetta skipti verðr bygð á, eða þá verði sá grundvöllr sem hún geti orðið bygð á.51 

Þjóðólfur telur í fréttaskýringu sinni af lokum þingsins að orðalag Hilmars bendi til 

þess að hann sé ekki „fastlega mótfallinn“ breytingartillögum þingsins og telji þær 

ekki geta verið ástæðan fyrir því að konungur hafni þeim. Blaðið segist vonast til 

þess að stjórnskipunarfrumvarp þingsins verði lögleitt sem stjórnarskrá Íslands. Og 

afgreiðslu frumvarpsins telur blaðið því að þakka að konungsfulltrúi kom með nýjan 

þátt í meðferð þingsins og lýkur miklu lofsorði á framgöngu hans: 

Þetta mun hver maðr verða að staðhæfa, bæði þeir sem hafa átt kost á að fylgja ferli 

stjórnarskipunarmálsins eptir að það kom nú til umræðu á þínginu, og eins hinir, er síðar lesa 

                                                           
51

 Þjóðólfur 20. september 1867, bls. 169-170. 
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umræðurnar í Alþingistíðindunum, að vor nýi konúngsfulltrúi á þessu þingi, stiptmaðr Hilmar 

Finsen, kom þar svo fram í því máli, eigi síðr með lifandi áhuga fyrir frelsi, sjálfsforræði og 

framtíðar velfarð fóstrjarðar vorrar … að nafn hans mun lengi uppi verða fyrir þessa hans 

föstu, heinskilnu og mannúðlegu framgaungu, bæði í sögu lands vors og í sögu hinna fremstu 

og beztu stjórnvitringa Danmerkurríkis á 19. öld.52 

 

Afdrif frumvarpsins í meðförum danska Ríkisdagsins 

Áður en frumvarp stjórnar um stöðu Íslands innan ríkisins gat öðlast lagalegt gildi 

varð það að fá afgreiðslu á ríkisþinginu í Kaupmannahöfn. Í lokaræðu sinni við slit 

þingsins haustið 1867 sagðist Hilmar telja það líklegt að frumvarp stjórnarinnar 

kæmi til með að fá afgreiðslu til laga á danska ríkisþinginu en setti þó jafnframt 

fyrirvara á hvort breytingartillögur Alþingis á stjórnlagafrumvarpinu yrðu allar 

samþykktar við endanlega afgreiðslu málsins.53  

 Á sama tíma og frumvarpið var til umfjöllunar á Íslandi, þann 24. júlí árið 1867, 

lést Leuning dómsmálaráðherra, aðeins 47 ára gamall. Leuning var eins og áður 

hefur verið rakið annar af höfundum stjórnlagafrumvarpsins ásamt Hilmari og hafði 

aðeins setið 611 daga í embætti dómsmálaráðherra. Það var því óljóst hvaða áhrif 

fráfall hans myndi hafa á afgreiðslu málsins. Nýr dómsmálaðherra var settur í 

embætti um haustið, hann hét hét Christian Theodor Rosenørn-Teilman og var 

danskur embættismaður ráðinn innan stjórnsýslunar og ekki tengdur pólitískri 

hreyfingu þjóðfrelsismanna líkt og forveri hans.  

 Árið 1970 ritaði sagnfræðingurinn Sverrir Kistjánsson grein í Sögu þar sem birt 

voru fimm bréf rituð af hendi Hilmars Finsen stiftamtmanns til dómsmálaráðherra 

dönsku stjórnarinnar. Bréfin voru skrifuð á tímabilinu 20. október 1867 til 12. júli 

1868. Þau segist Sverrir hafa fundið fyrir tilviljun 14 árum fyrr (innan deildar 

safnsins þar sem geymd eru einkaskjalasöfn frá tímanum eftir 1600)54 þegar hann 

                                                           
52 Þjóðólfur 20. september 1867, bls. 169-170. 
53 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867, bls. 1030-1032. 
54 Hilmar Finsen, „Fimm bréf frá Hilmari Finsen stiftamtmanni til Rosenbörn-Teilmanns dómsmálaráðherra 

Danmerkur”, bls. 80. 
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vann að skráningu íslenskra einkabréfa í Kaupmannahöfn. Hann lét ljósmynda 

bréfin og hafði þau til hliðsjónar þegar hann skrifaði grein um íslenska 

sjálfstæðisbaráttu í Andvara árið 1968.55 Þau voru svo birt í heild sinni tveimur árum 

síðar. Í inngangi birtingu bréfa Hilmars í tímaritinu Saga bendir Sverrir á þá 

undarlegu staðreynd að aldrei hafi verið gerð „krítísk rannsókn á samkomulaginu á 

alþingi 1867 og er þó ýmislegt í þeirri sögu mjög á huldu.“ Og ekki fæst séð að 

nokkur íslenskur fræðimaður hafi haft fyrir því síðar að leggja í nákvæma rannsókn 

á ólíkum hliðum þessa mikilvæga grundvallarmáls íslensku sjálfstæðisbaráttunnar.ð 

 Bréfin eru rituð með opinberu orðfari þess tíma og eru oft tyrfin aflestrar – eins 

og innihaldi þeirra sé alveg eins ætlað að dylja ásetning bréfritara eins og afhjúpa. 

Hilmar leggur áherslu á það við ráðherrann að afgreiðsla frumvarpsins hafi mikla 

þýðingu og ekki aðeins fyrir Ísland heldur einnig ríkið í heild sinni.56 Hann líkir 

frestun á afgreiðslu málsins við það að opið sár sé á líkama ríksins og minnir nýjan 

ráðherra á hversu mjög forvera hans hafi verið umhugað um að frumvarpið fengi 

sem skjótasta afgreiðslu. Hilmar hafi því talið það skyldu sína að fylgja fyrirmælum 

hans og hvetur Rosenørn-Teilman til að tryggja hraða afgreiðslu frumvarpsins. 

Hilmar sagðist telja ómögulegt að fá uppkast að betra stjórnarfrumvarpi fyrir 

stjórnina með því að draga afgreiðslu málisins enn frekar í samningaviðræðum við 

Alþingi. Að hans mati myndu Íslendingar aldrei fallast á frekari málamiðlanir en 

þær sem buðust sumarið 1867.57  

 Í bréfunum neyðist Hilmar einnig til þess að útskýra hvers vegna hann hafi 

gefið út þá yfirlýsingu á Alþingi 29. ágúst (og átti eftir að koma honum í vandræði í 

síðar) að Alþingi hefði í raun neitunarvald þegar kæmi að því að afgreiða 

stjórnlagafrumvarp konungs.58 Dönsk stjórnvöld lögðu ávallt áherslu að það að 

Alþingi Íslendinga væri aðeins stjórninni til ráðgjafar en kæmi ekki nálægt 
                                                           
55Sverrir Kristjánsson, „Áfangar á leið íslenskrar sjálfstæðisbaráttu”, bls. 83-112. 
56 „…thi Sagen har en saa star Beytydning baade for hele Riget og for Island…”. Hilmar Finsen, „Fimm bréf frá 

Hilmari Finsen til Rösenborg-Teilman dómsmálaráðherra Danmerkur”, bls. 83. 
57 Sama heimild, bls. 86 
58 Í ræðunni segir Hilmar Alþingi hafa „meira vald en eintómt ráðgjafavald : það hefir samþykjandi vald, því … 

konungurinn vill ekki …oktroyera nein ný stjórnskipunarlög handa Íslandi, án samþykkis þingsins.” Tíðindi af 

Alþingi Íslendinga 1867. Fyrri partur, bls. 802-803. 
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endanlegri setningu laga. Ástæðuna fyrir þessari fordæmalausu yfirlýsingu 

konungsfulltrúa á þinginu sagði Hilmar vera þá að með henni væri verið að hlýða 

skýrum fyrirmælum ráðherrans. Ástæðan væri sú að konungur myndi aldrei vilja 

afgreiða lög um stöðu Íslands í ríkinu án samþykkis Alþings. Mikilvægt er einnig að 

skilja þessa yfirlýsingu Hilmars á Alþingi í stærra samhengi og yfir lengri tíma. Á 

þinginu árið 1867 var þegar farið að hefja undirbúning að komu konungs til Íslands. 

Skyldi tilefnið verða 1.000 ára afmæli Íslandsbyggðar árið 1874. Það hlýtur að hafa 

talist útilokað að konungur kæmi til landsins með réttarbætur handa Íslendingum í 

óþökk Alþingis. En vandinn við það að veita þinginu neitunarvaldið, séð frá 

sjónarhorni danskra embættismanna, var sá að Alþingi gat nýtt sér ný völd með því 

að hafna öllum málamiðlunum og setja sífellt fram nýjar kröfur um betri samninga. 

 

  

 

Eftir afgreiðslu Alþingis sumarið 1867 varð næsta skref danskra embættismanna að 

freista þess að gefa stjórnlagafrumvarpinu lagagildi með afgreiðslu danska þingsins. 

Biðja um ný stjórnarlög fyrir Ísland sem gæfi Alþingi löggjafarvald í eigin málum, 

rétt til skattheimtu, auk beinna fjárframlaga úr dönskum ríkissjóði.  

Frumvarpið sem lagt var fyrir Rigsdagen haustið 1868 var í fjórum greinum 

og sagði í fyrstu grein þess að kostnaður Dana af sérstökum málefnum Íslands yrði 

framvegis 50 þúsund ríkisdalir með 10 þúsund aukalegu framlagi sem skyldi færast 

niður um 500 rd. árlega. Upphæðinni skyldi varið á Íslandi til þess að standa undir 

sérútgjöldum Íslands sem skilgreind voru í níu flokkum.59 Neðri deild þingsins tók 

við frumvarpinu og skipaði nefnd um málið sem skilaði af sér tveimur álitum. Minni 

hlutinn lagði til að hækka fjártillagið í 60 þúsund ríkisdali en meirihlutinn lagði til að 

fasta framlagið yrði lækkað í 30 þúsund en í staðinn yrði lausa framlagið hækkað í 
                                                           
59 1. Alþingi og öll valdstjórn og umboðsstjórn þar innanlands; 2. Lögstjórn og lögreglustjórn; 3. Kirkju- og 

kenslustjórn; 4. Lækninga og heilbrigðisstjórn; 5. Sveitarstjórn og stjórn fátækramála; 6. Vegagjerð og póstmálefni 

öll á Íslandi og umhverfis strendur þess; 7. Verslun, skipareiðsla á sjó og iðnaður; 8. Öll skattamál, hvort heldur 

eru beinlínis eða óbeinir skattar; 9. Stjórn allra þjóðareigna, opinberra stofnana og sjóða. Þjóðólfur 8. desember 

1868, bls.21 
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20 þúsund dali. Ágreiningur málsins á þinginu snérist með öðrum orðum ekki um 

það hvort Ísland yrði aðskilið fjárhagslega danska ríkinu heldur tókust menn á um 

hversu hár styrkurinn yrði til Íslands eftir að landið fengi ákvörðunarrétt í 

fjármálum sínum. Ágreiningur sem leiddi til þess að frumvarpið var enn óafgreitt 

þegar frétttir báru til Íslands í byrjun árs 1869 af umræðum í báðum deildum danska 

ríkisþingsins og framhald málsins óljóst.60 

Umræða um frumvarp dómsmálaráðherra hófst í neðri deild þingsins, 

Folkatinget, laugardaginn 24. október og fyrstur á mælendaskrá var Carthon 

Kristoffer Valdemar Nyholm hæstaréttardómari. Nyholm var fylgismaður 

þjóðfrelsismanna og þekkti vel ýmsar hliðar þessa máls.61 Hann lagði áherslu á það 

að ekki aðeins Danir heldur Norðurlönd öll ættu Íslendingum stóra skuld að gjalda. 

Ástæðan væri sú að Íslendingar væru sú þjóð sem hefði varðveitt norræna tungu. Á 

þeim grundvelli höfðu Danir skapað sína þjóðarvitutund sem væri aftur grunnur að 

dönsku þjóðríki.62 Nyholm minnti samþingmenn sína einnig á að Íslendingar hefðu 

beðið mikinn skaða af einokunarverslun danska ríkisins frá fyrri tíð. Atburðir 

síðustu ára hefðu einnig sýnt að Danir væru ófærir um að stöðva þá atburðarás 

þegar þjóð með eigin menningareinkenni líkt og Íslendingar óskuðu sjálfstæðis frá 

Dönum. Taldi hann það vera klókara af þinginu að skapa, í stað óánægju, velvilja á 

Íslandi í garð Dana. Með þeim breytingum á stjórnarfari sem fælust í frumvarpinu 

væri mögulegt að skapa aðstæður á Íslandi sem leiddu til hagsældar. 

Næstur á mælandaskrá var Marius Gad varnarmálaráðherra sem taldist í 

flokki íhaldsmanna. Gad fæddist og ólst upp í Færeyjum og þekkti því ágætlega til 

aðstæðna í Norður-Atlantshafi og sagði alla í þingsalnum hafa mikinn vilja til þess 

að skapa aðstæður á Íslandi sem gætu leitt til hagsældar. Hins vegar efaðist Gad um 

innihald frumvarpsins og spurði hvort Danir ættu um alla framtíð að bera útgjöld af 

Íslendingum. Hann minnti einnig á að danska ríkið hefði öðrum skyldum að sinna 
                                                           
60 Þjóðólfur 27. febrúar 1869, bls. 69-70. 
61 Dansk biografisk leksikon. Tíunda bindi, bls. 590. 
62 „det Island, som har bevaret vort gamle Tungemaal i den meest uforandrede Skikkelse... i vore Dage have 

bidraget saa mægtigt til at styrke vor Selvbevidsthed og fremme vor Nationalitetsfølelse” 

Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. Ordentlig Samling 1868–69. d.548. 
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en að byggja upp íslenskt samfélag. Danskur ríkissjóður ætti í vanda vegna aukinna 

útgjalda og væri að glíma við afleiðingar erfiðra aðstæðna vegna styrjaldar við 

erlend stórveldi. Jafnvel þótt hann væri ekki mótfallinn því að Danir styrktu 

Íslendinga mælti hann þó með því að þingið færi frekar eftir ráðum minnihluta 

fjárhagsnefndarinnar frá árinu 1862. Gade varaði einnig við afleiðingum þess fyrir 

ríkissjóð Dana að fallast á skaðabótakröfur Íslendinga vegna stjórnarfars frá 

einveldistímum. Aðrir þingmenn taka undir sjónarmið hans og minna á að 

Færeyingar og Grænlendingar hefðu einnig lifað við verslunareinokun danska 

ríkisins. Þeir gætu með sömu rökum einnig gert kröfur um háar skaðabætur.63 

 Dómsmálaráðherrann sagðist í andsvörum ekki hafa byggt frumvarp sitt á 

syndum fortíðar. Frumvarpið væri byggt á fyrri niðurstöðum fjárskilnaðarnefndar 

ríkisþingsins auk samþykktar á Alþingi sumarið áður. Og samkvæmt útreikningum 

ráðuneytisins þarfnaðist Ísland 30.000 rd. á ári til þess að standa undir rekstri 

sérmálefna landsins – auk viðbótar fjármagns fyrir eftirlaunum embættismanna. 

Réttlætingin fyrir fjárstuðningi ríkisins til Íslands sagði ráðherra vera þá að dönskum 

stjórnvöldum hafi mistekist að veita Íslandi þær réttarbætur sem óskað hafi verið 

eftir lengi og sú vanræksla stjórnvalda hafi hamlað eðlilegri þróun á Íslandi. Undir 

rökstuðning dómsmálaráðherra tóku ýmir aðrir þingmenn, meðal annars Lauritz 

Michael von Müllen. Hann var kvæntur hálfíslenskri konu, Kjartine Amlie Isfjord og 

studdi frumvarp stjórnarinnar með þeim rökum að Íslendingar væru háðir stuðningi 

Dana til almennra framfara (m.a. í fiskveiðum). Von Müllen mæltist til þess að 

þingmenn litu stuðning ríksins við Ísland sömu augum og fjárstuðning við 

Þjóðleikhúsið í Kaupmannahöfn.64  

Að loknum frekari umræðum voru greidd atkvæði um frumvarp 

stjórnarinnar á neðri deild þingsins og til Íslands bárust þær óvæntu fréttir í Þjóðólfi 

að frumvarpinu hafi verið hafnað með 44 atkvæðum gegn 41. Blaðið sagði frá því að 

                                                           
63 „Vi have jo mange Gange seet med en vis Veemod paa de grønlandske Forhold; vi have seet hvorledes denne 

fattige og i aandelig Henseende lavt staaende Befolkning maa bidrage meget Betydeligt til Staten igjennem de 

Producter, vi modtager derfra.” Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. Ordentlig Samling 1868–69. d.1626. 
64 Rigsdagstidende. Forhandlinger paa Folketinget. Ordentlig Samling 1868–69. d.1626, d.1643-1646. 
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stjórnvöld ætluðu sér að mæta óvissu um afgreiðslu málsins með því, í fyrsta sinn, 

að rjúfa Alþingi og leggja nýtt frumvarp fyrir þingið til umfjöllunar næsta sumar. 

Skyldi nýtt frumvarp taka mið af fyrirvörum danskra þingmanna en einnig 

innihalda sumar af þeim ábendingum sem komu fram í bænarskrá sem Alþingi gaf 

út 11. september 1867.65 

Þrátt fyrir nýja stöðu mála reyndu þó dönsk stjórnvöld áfram að koma málinu 

í gegnum ríkisþingið og eftir að Folkatinget hafnaði frumvarpinu var það lagt fyrir 

Landsþingið. En þar myndaðist einnig nýr nefndarmeirihluti, undir forystu 

stjórnmálaskörungsins og eins af frumkvöðlum þjóðfre lsismanna í Danmörku, Orla 

Lehmann sem mælti með því í ræðu að fella frumvarpið.66 Í rökstuðningi fyrir áliti 

sínu sagði Lehmann að frumvarpið sem stjórnin lagði fyrir þingið hlyti að vera 

eina dæmið í öllum heiminum þar sem ríkið býður einstökum landshlutum svo víðfemt 

sjálfstæði, biður og biðlar til hans að taka á móti því. Lýsir sig viljugt í því sambandi að færa 

verulegar fórnir, en er samt hafnað.67 

Lehmann spurði hvort þingmenn teldu það ekki eðlilegra að það væru þeir sem 

færðu fórnir (eins og Danir voru að bjóða) sem settu skilyrði fyrir gjöfinni. Hann 

taldi það ekki vera „viðeigandi að viðtakandinn setji önnur skilyrði fyrir slíkri gjöf 

en viðtöku gjafarinnar.“ Lehmann sagði að þrátt fyrir að á þinginu væri fullur vilji 

fyrir því , „að styðja uppbyggingu landsins og jafnvel rausnarlega og með reisn“ 

teldi hann sig ekki geta fallist á „samningsbundnar greiðslur og jafnvel verulega 

                                                           
65 Sbr. neðamálsgrein 61. 
66 Orla Lehmann gaf síðar út nefndarálit og umræður í bæklingi ætlaðan til þess að upplýsa almenning um málið. 

Sagði hann meðal annars í inngangsorðum verkins að þegar breytingar á sambandi Íslands og Danmerkur hefðu 

verið kynntar með frumvarpinu hefði það verið í fyrsta skipti sem þessi málefni fengu umfjöllun hjá 

löggjafaþingi Danmerkur. Til þess að kynna sjónarmið sín hafi Lehmann gefið út bók á eigin vegum með ræðum 

sínum á Landsþinginu veturinn 1868-60. Orla Lehmann, Den islandke Forgatnigssag i Landsthinget 1868-69. 
67

 67 ,, [...] jeg troer, at dette er det første og eneste Exempel, Jorden frembyder paa, at Hovedlandet tilbyder en 

enkelt Landsdeel en meget udstrakt Selvstændihed, beder og trygler den om at modtage samme, og erklærer sig 

villigt til i den Henseende at bringe meget betydelige Offre, men at disse vrages [...] jeg troer at det [Dmörk] har 

al mulig Opfordring til at hjælpe paa Landets Opkomst, og det endogsaa paa en rundhaandet og ædelmodig 

Maade; men jeg kan aldrig i Verden samtykke i, at Danmark skulle paalægge sig selv contractmæssige Ydelser, 

og det meget betydelige Ydelser, for en meget lang Aarrække, og for en Deel endogsaa, efter hvad her er 

forudsat, for bestandigt, for at faae Island til at modtage denne Gave, dets Selvstændighed.” Rigsdagstidende. 

Forhandlinger paa Landstinget. Ordentlig Samling 1868–69. Kbh.: J.H. Schultz., bls.843-844 
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háar, yfir langt tímabil eða virðist gert ráð fyrir, um alla tíð, til þess eins að fá Ísland 

að þiggja þessa gjöf, sjálfstæði þess.“ 

 

Nýju stjórnlagafrumvarpi og stjórnarskrá hafnað á Alþingi 

Fréttir af meðförum danska þingins á stjórnlagafrumvarpinu og óförum birtust á 

Íslandi í Þjóðólfi í byrjun árs 1869 og harmaði ritsjórn blaðsins mjög framvindu 

málsins á danska þingsinu. Það ítrekaði þá skoðun sína að frestun á afgreiðslu 

frumvarpsins hefði alvarlegar afleiðingar fyrir íslenskt samfélag í heild sinni og taldi 

að án afgreiðslu nýrra stjórnsýslulaga myndu „framfarir landsins litlar verða“.68  

Til þess að hjálpa til og hafa áhrif á framgöngu frumvarpsis innan danska 

stjórnkerfisins stóð til að Hilmar Finsen sigldi til Kaupmannahafnar í byrjun árs 

1869. Þegar á reyndi reyndist ekki vera fært að sigla frá Reykjavík fyrr en kvöldið 21. 

mars og voru meðal farþega í þeirri ferð Hilmar Finsen með konu og fjórum 

börnum.69 Hilmar dvaldi í Danmörku næstu 60 daga og kom aftur til landsins 16. 

júní.70 Setningu Alþingis var hins vegar frestað til loka júlímánaðar það sumar og var 

sagt frá því í Þjóðólfi að Hilmar Finsen hafi 11. júli farið í embættisferð til Árnes- og 

Rangárvallarsýslu að kynna sér árveitu og mýrarframræsluskurði á vegum Niels 

Jörgensen. Hilmar var sagður væntanlegur aftur til Reykjavíkur 20. júli.  

Ásamt fréttum af ferðum stiftamtmans sagði Þjóðólfur einnig frá því í sama 

blaði sumarið 1869 að Ný félagsrit væru komin út í Kaupmannahöfn með nákvæmum 

lýsingum (á bls.12-336) „alls þess, er gjörðist og rétt var á Ríkisþingi Dana næstl. vetr 

um fjárhagsmál Íslendinga.“ Inngangur og eftirmáli umfjöllunar var ritaður af Jóni 

Sigurðssyni ritstjóra Nýrra félagsrita.71 Og í sama eintaki Þjóðólfs í byrjun júlí, 

nokkrum dögum fyrir setningu Alþingis, birtist grein undirrituð af 

landnámsmanninum „Hjalta Skeggjasyni“ sem sagði þær góðu vonir sem 

Íslendingar hafði haft árið 1867 til frumvarps dönsku stjórnarinnar og loforða 

                                                           
68 Þjóðólfur, 27. febrúar 1869, bls. 18-19 
69 Þjóðólfur, 24. mars 1869, bls. 23. 
70 Þjóðólfur, 17. júni 1869, bls. 133. 
71 Þjóðólfur, 10. júli 1869, bls. 145. 
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Hilmars Finsen um afgreiðslu nýrra stjórnarlaga handa Íslandi hafi brugðist. Komið 

hafi í ljós að danska Ríkisþingið „þóttist hvorki bundið við heit stjórnarinnar né 

tillögur konungsfulltrúa.“ Greinarhöfundur gat ekki betur séð en að Íslendingar ætti 

hvorki von um „rétt til fjár eða sjálfsforræðis nema eptir því sem ríkisþingið vildi 

veita oss af miskun sinni.“ Niðurstöður danska ríkisþingsins hafi sýnt að 

Íslendingum yrði ekkert ágengt nema með því að halda við allar ítrustu kröfur því 

„nú sjáum vér … að það getur verið ísjárvert að hliðra til fyrir það, þótt 

konungsfullrúi heiti góðu, því að það er ekki mikill gaumr gefin, þegar til 

stjórnarinnar og ríkisþingsins kemr, nema þeir sjái, að það sé sjálfum í hag.“ Hvatt er 

til þess í blaðinu að Alþingi hafni öllum sáttartillögum, óháð upphæðum og lofum 

um sjálfsforræði. Þingið eigi í stað umræðu um tillögu Dana aðeins að „mótmæla því 

kröptullega, að stjórnarmál vort sé rætt á ríkisþingi Dana.“72 

 

  

 

Hilmar Finsen setti ráðgjafaþingið í Reykjavík 31. júlí og lagði fyrir það frumvörp 

danskra stjórnvalda. Í stað eins frumvarps um íslenska stjórnskipan voru 

frumvörpin nú orðin tvö. Það fyrra sagði um stjórnarfarslega stöðu Íslands innan 

danska ríkisins „og getur eptir eðli málsins ekki orðið lögleitt, fyrri en búið er að 

útvega samþykkis ríkisþingsins“ sagði Hilmar í upphafsræðu þingsins, 

en hitt er frumvarp til stjórnarskrár um hin sérstaklegu málefni Íslands, og það er þegar, þegar 

alþingi er búið að segja álit sitt um það einungis komið undir ályktun konungs um, hvort og 

hvernig það sé til þess fallið að vera staðfest sem stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni 

landsins.73 

                                                           
72 Sama heimild, bls. 146-147. 
73 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1869. Fyrri partur, bls. 3.  
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Stjórnarskrá Íslands var eins og fyrra stjórnlagafrumvarp í 67 liðum og var í fyrstu 

grein tekið fram að Ísland fái löggjöf og stjórn út af fyrir sig í sínum sérmálum og 

skyldi löggjafavaldið í þeim málum vera hjá konungi og Alþingi í sameiningu.  

 Áður en hefðbundin þingstörf hófust færði konungsfulltrúinn rök fyrir því að 

Jón Sigurðsson hafi verið ólöglega kosinn þingmaður Ísfirðinga. Eftir snarpar 

umræður var Jón kjörinn forseti þingsins af öllum þingmönnum nema tveimur 

atkvæðum úr liði konungkjörinna fulltrúa. Hann hóf embættistörfin með því að láta 

þingmenn kjósa níu manna nefnd um stjórnlagafrumvörpin og 15. ágúst skilaði 

nefndin af sér samhljóða áliti um að hafna stjórnarfrumvörpunum báðum.  

 Þegar umræður hófust um nefndarálitið gagnrýndi Hilmar innihald þess 

harðlega. Hann sagði álit meirihluta Alþingis vera dæmi um lélega stjórnsýslu og þá 

undarlegu kyrrstöðu sem ríkti yfir flestum hlutum á Íslandi. Hann spurði hvernig 

stæði á því að þegar þjóðinni byðist mikil réttarbót sem þegar hafi verið samþykkt 

mælti þingið með því að vísa málinu frá – án þess þó að ræða innhald nýju 

frumvarpanna í heild sinni. Þessi málsmeðferð sagði Hilmar byggja á misskilningi á 

starfslýsingu þingsins sem væri einungis konungi til ráðgjafar. Nefndin vildi hins 

vegar taka sér neitunarvald í þessu máli án þess að færa fyrir því gild rök önnur en 

að vilja ekki löggjöf frá dönsku þingi. Þessi afstaða nefndarinar þýddi hins vegar að 

breytingar á íslensku stjórnarfari næðu aldrei fram að ganga þar sem þau þyrftu 

alltaf á viðurkenningu Dana til þess að fá lagagildi. Hilmar reyndi að útskýra að 

tilgangur nýju frumvarpana hafi eingöngu verið stjórnarfarslegur. Þau fjalli um 

„stöðu Íslands … ekki út af fyrir sig heldur einmitt stöðu Íslands í ríkinu.“ Til þess 

að breytingar á íslensku stjórnarfari gætu öðlast gildi væri nauðsynlegt að þau 

öðluðust gildi á danska ríkisþinginu. 

 Hilmar viðurkenndi hins vegar í ræðu sinni að sú gagnrýni sem kom fram í 

nefndaráliti Alþingis á breytingum á fjárframlagi Dana hafi verulega þýðingu. Hann 

sagðist þó vera sannfærður um að ríkisþingið myndi að lokum samþykkja það 

árstillag sem konungur hafi heitið í auglýsingunni til Alþingis „og ef til vill hina 

hærri upphæð, sem stjórnin samkvæmt óskum alþingis stakk upp á.” Hilmar lofaði 
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því að gæta hagsmuna Íslands með því að vinna að betri niðurstöðu og minnti á þá 

staðreynd í lok ræðu sinnar að „eg fyrir mitt leyti, ef til vill meira en nokkur 

þingmaður, óska og hefi starfað af því að árstillagið verði ákveðið eins hátt og 

mögulegt er.“74 Ástæðan væri auðvitað sú að nýtt miðstjórnarvald og hans eigið 

embætti var algjörlega háð því að fá erlent fjármagn til Íslands. Hilmar hvatti 

þingmenn til þess að hafna frávísunartillögu þingsins og sagði álit hennar ekki vera 

annað en „nokkurs konar bergmál af því sem félagsritin nú í mörg ár hafi prédikað, 

og sem hefir fengið fulla áheyrn hjá landsmönnum…“ Vandamálið við sögulegan 

rökstuðning Jóns Sigurðssonar taldi Hilmar vera þann að hann væri því miður „þess 

eðlis, að einungis þeir, sem þessi útlistun er í hag, geta orðið sannfærðir við hana.“75 

Hilmar varaði við því að lokum að ef þingið vísaði máli stjórnarinnar frá myndi það 

„missa málið alveg úr hendi, það kemur ekki aptur, um það get ég fullvissað 

þingið“. Missti Alþingi af tækifærinu þá væri það vegna þess að þingmenn skorti 

„þá alvöru og dugnað, sem er nauðsynlegt skilyrði fyrir, að þjóðleg stjórnarskipun 

geti orðið landinu að notum.“ 

 Alþingi lauk störfum sínum þann 13. september með því að samþykkja 

frávísunartillögu nefndar um stjórnarlög með 22 atkvæðum gegn 7 og konungur var 

hvattur til þess að undirrita hvorki lög um stjórnarskrá eða stjórnskipulega stöðu 

Íslands í danska ríkinu. 

Eftirmáli 

Þrátt fyrir andstöðu Alþingis voru lög um stöðu Íslands innan danska ríkisins að 

endingu lögfest þann 2. janúar árið 1871. Hilmar Finsen kynnti lögin á Alþingi um 

sumarið með þeim orðum að danska þingið hafi tekið „eins mikið tillit til þingsins 

eins og það ætti skilið.“76 Þrátt fyrir andstöðu Alþingis mætti ekki fresta því um 

óákveðinn tíma að Ísland fengi lagalega stöðu í ríkinu. Hann ítrekaði þó fyrri 

yfirlýsingu um að dönsk stjórnvöld myndu ekki setja stjórnarskrá um hin sérstöku 

                                                           
74 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1869. Fyrri partur, bls. 514. 
75 Sama heimild, bls. 517. 
76 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1871. Fyrri partur, bls. 3. 
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málefni Íslands án samþykkis Alþingis og lagði hana „enn einu sinni“ fyrir þingið 

sem lauk störfum árið 1871 án þess að mæla með nýju stjórnarskránni.  

 Tvö önnur mál frá árinu 1867 (og ekki gafst færi á að fjalla um hér að ofan) sem 

urðu að veruleika samhliða því að reynt var að setja á stjórnarskrá fyrir Ísland, gætu 

stutt þá kenningu að dönsk stjórnsýsla hafi starfað markvisst að því að styrkja 

ríkisvaldið á Íslandi eftir árið 1865. Þannig sagði Björn Þórðarson frá því í bók um 

sögu refsivistar á Íslandi að Hilmar Finsen hafi fengið bréf þann 19. maí árið 1866 

þar sem honum er boðið að taka þátt í að taka þátt í að undirbúa breytingar á 

hegningarlögum fyrir Danmörku.77 Var niðurstaða þeirrar vinnu að leggja til 

sérstaka refsilöggjöf fyrir Ísland og að reist yrði hegningarhús í Reykjavík. Hilmar 

kynnti svo ný refsilög fyrir Ísland á næsta þingi og sagði frumvarpið hafa mikla 

„praktíska“-þýðingu fyrir stjórnina og lagði til að málið yrði „ráðið til lykta í ár“78. 

Mánuði áður en Alþingi kom saman árið 1869 gaf konungur út lög um byggingu 

hegningarhúss á Íslandi og fyrsta verk Hilmars eftir að stöðulögin voru sett á árið 

1871 var að reisa fangelsi við Skólavörðustíg. Í húsinu voru 16 fangaklefar og á efri 

hæð hússins fengu bæði bæjarskrifstofur Reykjavíkurbæjar og landsyfirréttar 

aðsetur.79 

 Annað dæmi um langtímaáform danskra stjórnvalda var sú að á meðan 

stjórnlagafrumvarpið var fast í nefndarstarfinu sumarið 1867 var skipuð fimm 

manna nefnd á Alþingi undir formennsku Hilmars. Í nefndinni sátu Pétur Pétursson 

biskup, Árni Thorsteinsson (gjaldkeri), Jón Pétursson og Jón Guðmundsson(ritari). 

Lagði hún til að árið 1874 yrði haldin þjóðhátíð og „eitthvert minnismerki reist til 

endrminningar þess, að Ísland hefir þá verið byggt 1000 ára tíma.“ Ályktunin var 

lögð fyrir þingið og samþykkt samhljóða. Var mælt með því að auk hátíðarhalda 

                                                           
77 Björn Þórðarson, Refsivist á Íslandi, bls. 167. 
78 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867. Fyrri partur, bls. 4. 
79 Þjóðólfur, 24. maí 1872, bls. 112.  
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yrði reist hús „til minningar um bygging Íslands alþingishús úr Íslenskum steini, og 

sé þar sett á af mynd Ingólfs Arnarsonar“.80  

 

  

 

Vorið 1873, rétt áður en Alþingi samþykkti nýja stjórnarskrá fyrir Ísland, tóku 

stöðulögin gildi og innihald þeirra var að mestu leyti samhljóða frumvarpinu sem 

samþykkt var af Alþingi árið 1867. Með stöðulögunum var nýtt embætti 

landshöfðingja stofnað þann 1. apríl.81 Um morguninn var mótmælt við hús 

stiftamtmanns. Dregið var á flaggstöngina í stað danska fánans svört dula sem á 

voru máluð orðin „niður með landshöfðingjann!”. Við stöngina voru einnig lagðir 

sex dauðir hrafnar, en þeir áttu að tákna konungsfulltrúana sex á Alþingi og var einn 

þeirra afhöfðaður. Sama dag birtust einnig níðvísur eftir Jón Ólafsson um 

landshöfðingjann í blaðinu Göngu-Hrólfi. Stjórnvöld gerðu blaðið upptækt og hófu 

málaferli gegn Jóni sem urðu til þess að hann flúði land til Noregs. Guðrún 

Borgfjörð, dóttir lögreglufulltrúans í Reykjavík segir frá því í endurminningum 

sínum að Sigurður Guðmundsson málari hafi málað flaggið og að faðir hennar, 

annar af lögreglumönnum bæjarins, hafi hjálpað til við að koma Jóni um borð í skip 

og úr landi.82 

Indriði Einarsson sem var nám við Lærða skólann þegar lögin voru sett sagði 

að margir hafi orðið mjög reiðir við lagasetninguna. Hann bætti þó við að réttari 

lýsing á hugarfarinu hafi væri sú „að hinir yngri menn voru mjög óánægðir, en þeir 

eldri litu fremur á það hvernig stöðulögin mætti nota, þó þeir viðurkenndu það 

aldrei.“83 Niðurstaðan varð að lokum sú að Alþingi samþykkti setningu nýrrar 

stjórnarskrár fyrir Ísland. Undirbúning að þjóðhátíð þúsund ára byggðar á Íslandi 
                                                           
80 „27 fundur – 10. águst. Ályktunarumræða um þjóðhátíð”. Tíðindi frá Alþingi Íslendinga 1867. Fyrri partur, bls. 

493-505. 
81 Hugmyndin um stofnun landshöfðingjaembættis, samkvæmt bréfunum til dómsmálaráðherra, reyndist hafa 

verið hugmynd Hilmars eins og fram kemur í „Fimm bréf frá Hilmari Finsen til Rösenborg-Teilman 

dómsmálaráðherra Danmerkur”, bls. 82.  
82 Guðrún Borgfjörð, Minningar, bls. 49. 
83 Indriði Einarsson, Séð og lifað, bls. 196. 
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hófst í kjölfarið og þann 5. janúar árið 1874 staðfesti konungur stjórnarskrána fyrir 

Ísland og tilkynnti að hún yrði afhent á þjóðhátíðinni næsta sumar úr hendi 

konungsins sjálfs. Það var í fyrsta skipti sem danskur konungur kom í opinbera 

heimsókn til landsins.  

Indriði lauk námi við Lærða skólann um haustið 1873 og var kominn til 

Kaupmannahafnar að læra hagfræði. Hann segir frá því í endurminningum sínum 

að morguninn sem stjórnarskráin var undirrituð hafi stúddentar við Höfn óskað sér 

til hamingju með stjórnarskrána. Nú gæti loks maður með hans menntun fengið 

embætti á Íslandi.84  

Sumarið 1874 sigldi Kristján IX til Íslands með nýja stjórnarskrá og gisti hjá 

Hilmari Finsen í Reykjavík. Haldin var hátíð á Þingvöllum þar sem konungur 

afhenti Íslendingum nýja stjórnarskrá við hátíðlega athöfn. Grímur Thomsen tók við 

plagginu fyrir hönd Íslands. Jóni Sigurðssyni var hins vegar ekki boðið á hátíðina, 

hvorki af dönskum stjórnvöldum né íslenska þjóðvinafélaginu sem starfaði með 

Hilmari Finsen að framkvæmd hátíðarinnar.  

 Þrátt fyrir að hatrammar deilur um stjórnarmálið og samband Íslands og 

Danmerkur hafi staðið áfram að mestu óslitnar til ársins 191885 – hófst þó í kjölfarið á 

einhliða lagasetningum danskra stjórnvalda að mörgu leyti nýtt tímabil í 

Íslandssögunni sem einkenndist af framkvæmdarhug í stað stöðnunar. Því tímabili 

fylgdi aukið frjálsræði í íslensku samfélagi og sterkari tengsl við umheiminn en áður 

hafði þekkst.  

 Hilmar Finsen starfaði sem fyrsti landshöfðingi Ísland til ársins 1883. Eftir 

komuna til Danmerkur var hann hann skipaður borgarstjóri í Kaupmannahöfn og 

svo gerður að innanríkisráðherra hálfu öðru ári síðar. Því embætti gegndi hann 

næsta árið en sagði því lausu vegna veikinda sinna og eftir töluverðar þjáningar lést 

Hilmar í Kaupmannahöfn 13 dögum fyrir 62 ára afmæli sitt árið 1886.86 

 

                                                           
84 Indriði Einarsson, Séð og lifað, bls. 216. 
85 Gunnar Karlsson, Frá endurskoðun til Valtýrsku. 
86 Hallgrímur Sveinsson, „Æfiágrip Hilmars Finsen landshöfðingja“, bls. XXV. 



39 
 

Niðurstöður 

Í ritgerðinni hefur verið lögð áhersla á að sýna á hvernig Danir beittu sér fyrir því að 

greiða götu nútúmalegs ríkisvalds á Íslandi. Raktar voru margþættar skýringar fyrir 

áhuga danskra stjórnvalda á eflingu íslenskt ríkisvalds sem væri fært um að sinna 

eigin málum, auk þess sem dregin voru fram í ritgerðinni þeir þættir sem stóðu í 

vegi þeirrar þróunar. Þessir atburðir eru eðli málsins samkvæmt mikilvægir íslenskri 

sagnaritun þar sem í þeim má finna forsendur þess að á Íslandi myndaðist sjálfstætt 

ríki á ofanverðri 20. öld. Sú sjálfstæða ríkiseining á Íslandi sem fékk viðurkenningu 

danska ríkisins árið 1918 kom í kjölfarið á því að stjórnsýslueining var mynduð í 

Reykjavík á árunum 1867 til 1874 og landið reyndist að lokum fært um að standa á 

eigin fótum fjárhagslega. 

 Aftur á móti var ekki, eðli málsins samkvæmt, farið í aðra mikilvæga þætti 

íslenskrar sjálfstæðisbaráttu. Um það hvernig Alþingi hafði tekist, oft með furðulegri 

þrautseigju, að andæfa því að falla undir danskt ríkisþing og verða með því í 

kjölfarið eins konar hjálenda í nýstofnuðu dönsku þjóðríki. Og ekki er ólíklegt að 

samþykkt stjórnlagafrumvarps danskra stjórnvalda hafi verið eins konar skapandi 

tilraun embættismanna til að staðsetja Ísland aftur inni í í danskri ríkisheild. Tilraun 

sem mistókst á endanum ef við horfum á söguna út frá sjónarhóli þeirra sem vildu 

viðhalda danskri ríkisheild. 

 Hverjar sem ástæðurnar fyrir áhuga Dana á því að styðja við myndun íslensks 

ríkisvalds hafi verið, þá er erfitt að sjá hvernig það hefði getað gerst án þess að til 

hafi komið störf stjórnmálamanna á borð við Hilmar Finsens, þ.e.a.s. 

stjórnmálamanna sem skildu eðli stjórnkerfa og þekktu strauma alþjóðlegra 

hugmynda og höfðu getu til þess að setja sig inn í og semja lagafrumvörp og skilja 

mikilvægi formgerðar í framkvæmd, þ.e. stjórnmálamanna sem iðka list hins 

mögulega 
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