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Útdráttur. 

Viðfangsefni þeirrar ritgerðar sem hér fer á eftir er að leggja mat á tvö aðskilin 

tímabil í starfi stjórnmálaforingjans Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra (1908-1970) 

með tilliti til kenninga um pólitíska forystu. Í inngangi er stutt sögulegt ágrip tuttugustu 

aldarinnar og tilgangur ritgerðarinnar skýrður. Í fyrsta hluta er fjallað um hugtökin 

„umboð“ og „vald“. Fjallað er um hugmyndir og kenningar um pólitíska forystu og settar 

fram tilgátur um Bjarna sem forystumann. Fyrri tilgátan lýtur að störfum Bjarna sem 

borgarstjóra og hin síðari að störfum hans sem forsætisráðherra. Í öðrum hluta er farið 

yfir þróun þjóðfélagsmála þann tíma sem Bjarni Benediktsson var í pólitískri forystu á 

Íslandi. Fjallað er um æsku Bjarna og uppvöxt, fjölskyldu og menntun. Þessu næst er til 

skoðunar það tímabil þegar hann gegndi embætti borgastjóra í Reykjavík, eða árin 1940-

1947. Gerð er grein fyrir valdakerfi Sjálfstæðisflokksins í borginni sem og hinu hvernig 

flokkurinn byggði upp skilvirkt fyrirgreiðslukerfi sem nýttist honum einkar vel til að 

viðhalda völdum sínum. Þessu næst er til umfjöllunar tímabilið frá árinu 1963-1970 er 

Bjarni gegndi embætti forsætisráðherra. Hér er sögulegt ágrip af valdatíma 

Viðreisnarstjórnarinnar og auk þess fjallað um þau verk sem Bjarni beitti sér þá fyrir. 

Viðfangasefnið í þriðja og síðasta hluta ritgerðarinnar er valdakerfið á Íslandi og 

fyrirgreiðslustjórnmálin, og að endingu eru niðurstöður kynntar.  
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Inngangur. 

Tuttugasta öldin var öld mikilla ógna og ófriðar. Hún hefur verið kölluð öld 

öfganna og ekki að ósekju. Íslendingar fóru engan veginn varhluta af þeim pólitísku 

átökum sem einkenndu þennan tíma. Með fyrri heimsstyrjöldinni 1914-1918 lauk nær 

hundrað ára friðarskeiði í Evrópu sem staðið hafði frá lokum Napóleonsstyrjaldanna árið 

1815. Styrjöldin leiddi annars vegar af sér rússnesku byltinguna árið 1917 og með henni 

valdatöku kommúnista þar í landi og stofnun Sovétríkjanna. Hins vegar markaði hún 

upphaf nasismans í Þýskalandi og valdatöku þeirra árið 1933. Þegar loks tókst að brjóta 

nasista á bak aftur tók við tvípólakerfi kaldastríðsáranna, en í því fólst að tvö heimsveldi 

urðu ráðandi í alþjóðakerfinu.  

Útþenslustefna Sovétríkjanna eftir síðari heimsstyrjöldina leiddi til þess að 

vestrænar lýðræðisþjóðir stofnuðu Atlantshafsbandalagið árið 1949 til að stemma stigu 

við útbreiðslu kommúnismans. Sovétríkin og leppríki þeirra stofnuðu þegar í stað 

Varsjárbandalagið til mótvægis. Kalda stríðinu lauk með hruni Sovétríkjanna og 

skipbroti kommúnismans.  

Því er hér minnst á þessar væringar liðinnar aldar að stjórnmálamaðurinn Bjarni 

Benediktsson, sem fæddur var árið 1908 og er til umfjöllunar í þessari ritgerð, lifði og 

starfaði allan sinn pólitíska feril í andrúmslofti sem skapaðist af fyrrgreindum aðstæðum.  

Hann varð vitni að uppgangi nasismans í Þýskalandi þegar hann var við nám í Berlín á 

árunum 1930-1932
1
. Það varð síðar hlutskipti hans að standa fremstur í framvarðarsveit  

þeirra stjórnmálaafla sem hvað einarðlegast börðust gegn öfgum sósíalismans á Íslandi. 

Hann lagði að jöfnu nasismann og kommúnismann og hafði megnustu andúð á hvoru 

tveggju. 

Á millistríðsárunum var sú skoðun almenn að Íslendingar skyldu ævinlega vera 

hlutlaus þjóð, rétt eins og lýst hafði verið yfir í Sambandslagasamningnum frá árinu 1918 

þegar Ísland varð frjálst og fullvalda ríki. Bjarni Benediktsson var tvímælalaust einn af 

þeim sem aðhylltust hlutleysisstefnu. Hann taldi að hlutleysi væri besta vörnin gegn 

ófriðarhættunni sem vofði yfir Evrópu. Í ritgerð sem hann skrifaði árið 1940, eftir að 

Danmörk og Noregur höfðu verið hernumin, telur hann hlutleysisyfirlýsingu Íslendinga 

vera „sverð okkar og skjöld“ og okkar einu stoð í utanríkismálum.
2
  

                                                 

1
 Ólafur Teitur Guðnason:„Forsætisráðherrar Íslands“.Bókaútgáfan Hólar.(2004)bls.296 

2
 Ólafur Egilsson.:„Bjarni Benediktsson“.Í augum samtímamanna.AB.(1983)bls.69 
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En þessi afstaða var jafnframt í samræmi við þá hlutleysisstefnu sem hinar 

Norðurlandaþjóðirnar höfðu markað sér á árum fyrri heimsstyrjaldar.  

Á Íslandi hafði upphaf tuttugustu aldarinnar miklar breytingar í för með sér. 

Geysilegar framfarir urðu í allri tækni og vélvæðingu sem gerði það að verkum að 

þjóðinni tók að fjölga verulega og þéttbýlismyndun jókst. Árið 1904 fengu Íslendingar 

heimastjórn en með henni fluttist framkvæmdavaldið til landsins. Með heimastjórninni 

var jafnframt innleitt þingræði á Íslandi, en í þingræði felst að ríkisstjórn getur ekki setið 

að völdum nema með stuðningi þingsins, eða að þingið verji hana að minnsta kosti 

vantrausti. Tilkoma þingræðis í Danmörku árið 1901 var forsenda þess að Íslendingar 

fengju heimastjórn.
3
   

Dómsvaldið fluttist síðan að fullu til landsins árið 1920 er Hæstiréttur var 

stofnaður. Stjórnsýslan var vanþróuð og fáliðuð eins og vænta mátti á þessum árum, og 

hið pólitíska valdakerfi óburðugt. Þeir flokkar sem störfuðu gerðu ekki ráð fyrir þátttöku 

almennings í stjórnmálum heldur voru fyrst og fremst bandalög þingmanna og 

kosningasamtök sem störfuðu í tengslum við einstök  dagblöð
4
. En þetta breyttist á 

komandi árum og einn þeirra stjórnmálamanna sem áttu þar drjúgan hlut að máli var 

Bjarni Benediktsson. 

Í ritgerð þessari er ætlunin að taka til athugunar tvö tímabil á stjórnmálaferli 

Bjarna Benediktssonar forsætisráðherra. Þau tímabil sem um ræðir eru annars vegar árin 

1940-1947 og hins vegar árin 1963-1970. Það sem vakir fyrir undirrituðum er að varpa 

ljósi á forystuhlutverk Bjarna í íslenskum stjórnmálum og leggja mat á frammistöðu hans 

sem foringja með tilliti til kenninga um pólitíska forystu.      

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kaflanum verður fjallað um nokkur 

grunnhugtök stjórnmálafræðinnar og kenningar sem lúta að pólitískri forystu. Jafnframt 

verða settar fram tilgátur um Bjarna Benediktsson sem pólitískan forystumann.  

Í öðrum kafla verður síðan stiklað á stóru varðandi þróun valdakerfisins á Íslandi 

á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar. Valdakerfi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík 

verður tekið til sérstakrar athugunar, sem og tímabilin tvö sem spanna árin 1940-1947 og 

árin 1963-1970. Í þriðja kafla verða síðan dregnar saman helstu niðurstöður. 

                                                 

3
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk Þjóðfélagsþróun 1880-1990“.Ritgerðir.(1993)bls.347 

4
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk Þjóðfélagsþróun 1880-1990“.Ritgerðir.(1993)bls.334 
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1. hluti.   Kenningar og tilgátur 

Eins og fram kom í inngangi verður viðfangsefni fyrsta hluta ritgerðarinnar 

einkum að setja fram og skýra þau hugtök og kenningar sem stjórnmálafræðinni eru 

tiltækar við rannsóknir á pólitískri forystu. Settar verða fram tilgátur um Bjarna 

Benediktsson sem  pólitískan forystumann. 

1.1 Pólitísk forysta. „Umboð“ og „vald“. 

Í greiningu á pólitískri forystu er nauðsynlegt að skoða tvö grunnhugtök í 

stjórnmálafræðinni. Þetta eru hugtökin „umboð“ og „vald“. Fyrra hugtakið vísar til 

umbjóðenda hinnar pólitísku forystu, það er að segja til þeirra einstaklinga eða hópa sem 

velja hina pólitísku forystu, síðara hugtakið vísar til þeirrar stöðu sem valdþegarnir öðlast 

með umboði sínu.
5
 Þessi tvö grunnhugtök vísa þannig til þeirra hlutverka sem hinn 

pólitíski valdþegi gegnir. Oftast er um það að ræða að hann hafi þegið vald sitt frá fleiri 

en einum hópi, til dæmis í prófkjöri hjá eigin flokki eða uppstillingarnefnd og síðan í 

almennum kosningum í tilteknu kjördæmi. Þeir valdhafar sem umboð hafa til að taka 

bindandi ákvarðanir fyrir samfélagið eru því löglega kjörnir alþingismenn og 

sveitastjórnarmenn.   

Staða stjórnmálamannsins gagnvart kjósandanum í lýðræðisþjóðfélagi er tvíþætt. 

Í fyrsta lagi er hann þjónn þeirra sem hafa treyst honum til forystuhlutverks, eins og áður 

hefur komið fram. En jafnframt því að vera þjónn er hann einnig herra. Sú staða sem 

hann öðlast með umboði sínu og valdinu sem því fylgir setur hann á ákveðinn stall. Hann 

hefur vald til að stjórna samfélaginu og taka bindandi ákvarðanir fyrir þess hönd eftir 

þeim leikreglum sem samfélagið hefur sett honum. 

Í þessu felst hin lýðræðislega útgáfa margræðiskerfisins. Hugtökin „umboð“ og 

„vald“ verða hins vegar merkingarlaus við þessar aðstæður nema að teknu tilliti til þeirra 

sögulegu og stofnanalegu þátta sem óhjákvæmilega hljóta að móta og takmarka hið 

pólitíska vald. Ólík valdakerfi hafa verið við lýði á ólíkum tímum eins og síðar verður 

vikið að og þau hafa ýmist aukið eða rýrt möguleika forystumanna til áhrifa. 

                                                 

5
 Svanur Kristjánsson.:„Frá flokksræði til persónustjórnmála“.(1994)bls.117 
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1.2 Nálgun stjórnmálafræðinnar og helstu kenningar.  

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegum kenningum til að skýra pólitíska forystu. 

Gróflega má flokka þær í tvennt, heildarkenningar og kenningar sem byggja á 

einstaklingum.  

Áður en helstu kenningum verða gerð skil er rétt að líta sem snöggvast á tvær 

ólíkar leiðir sem stjórnmálafræðingar gjarnan fara þegar pólitísk forysta er skilgreind. 

Annars vegar eru þeir stjórnmálafræðingar sem leggja áherslu á hin ýmsu verk 

einstakra foringja á hinu pólitíska sviði og má í því sambandi nefna ævisögur 

stjórnmálaforingja. Og svo eru það hinir sem telja að stjórnmálaforinginn mótist einkum 

af þeim efnahagslega, stofnanalega og menningarlega veruleika sem hann býr við. Þeir 

fyrrnefndu leggja einkum áherslu á persónulega eiginleika viðkomandi einstaklings. Það 

séu leiðtogahæfileikarnir sem slíkir sem ráði úrslitum um árangur hans. Pólitískur vilji 

leiðtogans eins og hann birtist í það og það skiptið móti það samfélag sem hann hefur 

valist til forystu fyrir. Við þessar aðstæður er mikil óvissa ríkjandi. Hugmyndir sem 

þessar skortir að mörgu leyti kenningarlegan grunn og eru auðvitað illmælanlegar, auk 

þess sem nokkur hætta er á að hlutur einstaklingsins sé ofmetinn.  

Síðarnefnda hugmyndin er kerfisbundnari og leggur áherslu  á að foringinn sé 

fremur „afurð“ þeirra efnahagslegu, félagslegu og menningarlegu þátta sem hann býr við, 

en hann geti hugsanlega nýtt sér þessar aðstæður.
6
 Þetta er skynsemis, eða jafnvel 

„eðlisfræðilegt“ sjónarhorn, sem gengur út frá því að forystumaðurinn hegði sér á 

fyrirsjánlegan og skynsamlegan hátt. Litið er svo á að stjórnmál birtist í aðgerðum og 

gagnaðgerðum, kröftum og aðlögun sem vel þekkt lögmál stjórni, þó oft geti þau 

vissulega verið flókin. Þetta er stundum nefnt Newtonískt orsakasamband og er kennt við 

breska eðlis- og stærðfræðingin Isaak Newton.
7
 

1.3 Kenning um menningarlegan grunn pólitískrar forystu. 

Í upphafi ritgerðarinnar var gerð grein fyrir því hvað felst í orðunum pólitísk 

forysta. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir kenningu sem gengur út frá því að 

menningarlegir þættir, ásamt valdakerfinu sem hin pólitíska forysta starfar í, setji 

forystumönnum skorður og ákvarði þá möguleika sem þeir hafa til áhrifa í samfélaginu. Í 

                                                 

6
  Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.3 

7
  Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.7  
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eldri rannsóknum á forystumönnum var niðurstaðan gjarnan sú að foringjar væru ákveðin 

tegund af mönnum. Þeir væru einstaklingar sem hefðu ákveðna líkamlega og sálræna 

eiginleika sem skýrðu hvers vegna þeir veldust til forystu.
8
 Menn töldu sig geta greint að 

foringjar væru að öllu jöfnu stærri og þyngri en meðalmaðurinn og fjölmargir aðrir þættir 

voru týndir til sem áttu að renna stoðum undir þessar kenningar.
9
  

Samkvæmt hugmyndum Aaron Wildavsky
10

 hefur hins vegar komið í ljós að 

ómarktæk fylgni er á milli þessara meintu einkenna og valdastöðu þeirra einstaklinga 

sem um er að ræða. Engir sameiginlegir þættir fundust sem hægt væri að alhæfa útfrá. Þá 

voru þess ófá dæmi að einstaklingar sem voru þessum meintu kostum prýddir í ríkum 

mæli sýndu enga tilburði eða löngun til forystu.   

Þessar hugmyndir voru í raun illa grundaðar frá upphafi og töldu menn að ekki 

væri hægt að rannsaka þá einstaklinga sem veljast til forystu án þess að huga jafnframt að 

fylgismönnum þeirra. Hugsanlega væru einhverjir þættir í fari fylgismannanna sem leiddi 

foringjann til hópsins en ekki öfugt. Fljótlega kom í ljós að stundum voru það hóparnir 

sem voru leiðandi, en stundum voru þeir leiddir af forystumönnunum. Þeir sem þetta 

könnuðu áttu oftar en ekki erfitt með að greina hvort ætti við í einstökum tilfellum. Þær 

hugmyndir sem menn settu fram um þessi félagslegu tengsl forystumanna og 

fylgismanna þeirra fæddu því ekki af sér neinar nýtilegar kenningar um forystu. 

Þegar þessar hugmyndir báru ekki ávöxt, var sett fram sú staðhæfing að foringjar 

og fylgjendur þeirra ættu sameiginlegan sögulegan grunn. Samskipti þeirra væru byggð á 

„einhverju“ og þetta „eitthvað“ var kallað „ástand“ (e. situation). „Ástand“ var skilgreint 

sem svo að það væri samþætting margra þátta eða breyta eins og trúar, gildismats, hópa í 

samfélaginu, umhverfis, verkefna samfélagsins og hinnar alltumlykjandi menningar. Í 

stuttu máli sagt, allra þátta viðkomandi samfélags. „Ástandssinnar“ sem kannski mætti 

kalla svo, töldu að þeir eiginleikar, persónueinkenni og sú færni sem leiðtogi þyrfti að 

búa yfir réðust að miklu leyti af kröfum þess umhverfis eða „ástands“ sem hann bjó við. 

Þannig gerði ólíkt „ástand“ kröfur um ólíka eiginleika og færni foringja. En auðvitað 

getur svo þetta „ástand“ haft óteljandi blæbrigði rétt eins og leiðtogarnir og fylgjendur 

þeirra.  

En skyldi það vera eitthvert tiltekið ástand sem gerir foringja kleift að safna um 

sig fylgjendum? Eða er það þannig að fylgjendurnir finna foringja sem hæfir því 

                                                 

8
  Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.87 

9
  Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.87 

10
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.88 
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„ástandi“ sem uppi er hverju sinni og leiðir þá gegnum þrengingar? Cecil Gibbs
11

setur 

fram yfirgripsmikla kenningu um forystu þar sem hann telur að allir framantaldir þættir 

komi við sögu. En jafnframt telur hann að ekki sé eingöngu hægt að benda á þessa þætti 

sem slíka, það er að segja persónuleika foringja og fylgjenda, hópa og „ástand“ sem einu 

breyturnar í jöfnunni heldur verði einnig og ekki síst að taka tillit til  þess hvert sé 

sjálfsmat foringjans sem og mat annarra á honum, auk mats hans á þessum „öðrum“ og 

loks einhvers konar allsherjarmat foringjans og annarra á þessu svokallaða „ástandi“.   

1.4 Tvær hugmyndir um pólitíska forystu. 

Í viðleitni sinni til að kanna ólíkar gerðir forystumanna setur Erwin C. Hargrove 

fram hugmynd um pólitíska forystu og kynnir til sögunnar tvær staðalmyndir. Þessar 

staðalmyndir eru annars vegar „viðhaldandi“ forysta (e. transactional), og hins vegar 

„umbreytandi“ forysta (e. transforming).  

Sá forystumaður sem viðheldur ríkjandi ástandi í samfélaginu og sér til þess að 

hið pólitíska kerfi gangi sinn vanagang milli þess sem breytingar verða, er sagður vera 

viðhaldandi forystumaður. Hlutverk hans er að halda hinu pólitíska kerfi gangandi á þeim 

löngu tímabilum sem jafnan líða milli þess sem stórar breytingar verða á því. Hinn sem 

umbreytir kerfinu, knýr fram pólitískar breytingar og breytir regluverkinu, telst vera 

umbreytandi forystumaður.
12

 

Auðvitað er það svo að engir forystumenn starfa í tómarúmi. Þeir breytast með 

breyttum pólitískum aðstæðum hvers tíma. Til að gera sér sem gleggsta grein fyrir hvorri 

gerð forystumanna um sig er nauðsynlegt að þekkja það umhverfi sem þeir starfa í, jafnt 

hið stofnanalega umhverfi sem þeir búa við og eins hinar pólitísku bjargir sem þeir kunna  

að ráða yfir, og kannski ekki hvað síst þeim hindrunum sem á vegi þeirra kunna að 

verða.
13

 Vitneskja um framangreinda þætti er nauðsynleg til að hægt sé að meta hver 

raunveruleg frammistaða þeirra sé. Nálgun almannavalskenninganna, eða 

skynsemiskenninganna (e. rational choice) er oftast notuð til að lýsa viðhaldandi 

forystumönnum, enda gera þær almennt ekki ráð fyrir að áhrif einstaklinga eða flokka 

séu mikil. „Viðhaldandi“ forystumaður starfar því innan vel skilgreindra marka og kann 

hugsanlega vel að færa sér í nyt þær pólitísku bjargir sem honum bjóðast.  

                                                 

11
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.92 

12
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.57  

13
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.57 
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Ný-stofnanakenningarnar (e. neo-institutional) horfa hins vegar til grunnþátta í 

stjórnmálum og stofnunum sem tengja fólk saman.
14

 Þessar tvær kenningar nálgast 

viðfangsefnið á gagnólíkan hátt. Skynsemissjónarhornið leggur áherslu á einstaklingana 

og hegðun þeirra á meðan ný-stofnanafræðin leggur fyrst og fremst áherslu á regluverkið 

og þau félagslegu lögmál sem tengja fólk saman.
15

 Hér er aðalspurningin þessi: hvernig 

fara einstaklingar að því að umbreyta stjórnarfari og stofnunum ríkisins? Stofnanir eru, 

að hluta til að minnsta kosti, byggðar á sameiginlegum áherslum, tungumáli, viðhorfum, 

og menningu. Bæði stofnanirnar sjálfar og hefðir þeirra geta varað lengi og verða 

eingöngu skoðaðar í sögulegu samhengi. Í ný-stofnanakenningunum er litið svo á að 

stjórnmál snúist fyrst og fremst um grundvallaratriði og virkni stofnana fremur en 

hagsmuni einstakra hópa og markmið þeirra.  

Aftur á móti telur Erwin Hargrove að sameina megi forsendur þessara tveggja 

kenninga og bendir á að efnahagslegir þættir séu ekki eingöngu bundnir við 

skynsemissjónarhornið, né heldur séu kenningar og menningarlegir þættir eingöngu 

bundnir við ný-stofnanakenningar.
16

 

Til að mæla frammistöðu hinna ólíku forystumanna hefur Hargrove skilgreint 

fjórar staðalmyndir af foringjum. Hér hefur hann bætt við fyrri staðalmyndirnar sem voru 

„viðhaldandi“ og „umbreytandi“ forysta og tekur nú inn skynsemiskenningar og ný-

stofnanakenningar sem viðbótarbreytur.  

Fyrsta gerðin sem hann nefnir í greiningarmódeli sínu er foringinn sem myndar 

bandalög. Hann starfar innan vel skipulagðs og skilgreinds ramma hagsmuna og hvata. 

Önnur gerðin er foringinn sem umbreytir með því að endurskipuleggja og endurhanna án 

þess að um grundvallarbreytingar sé að ræða. Þriðja gerðin er foringinn sem viðheldur og 

fóstrar það kerfi sem hann stýrir. Fjórða og síðasta gerðin er foringinn sem ýmist 

umbreytir því kerfi sem hann stýrir eða skapar nýtt frá grunni með tilliti til breyttra 

pólitískra tíma.
17

 Það sem síðan ákvarðar það, hverjum ofangreindra flokka foringinn 

tilheyrir, er undir því komið hver markmið hans eru og hverjar séu hans pólitísku bjargir.  

 

 

                                                 

14
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.58 

15
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.58 

16
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.58-59 

17
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.66 
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Mynd 1.1
18

 

Hinar fjórar mismundi gerðir leiðtoga. 

 Skynsemismódel 
Ný-

stofnanakenningar 

Viðhaldandi forysta Gerð 1 

 

Gerð 3 

 

Umbreytandi forysta     Gerð 2 Gerð 4 

 

Nokkuð auðvelt er að gera sér grein fyrir muninum á viðhaldandi og umbreytandi 

forystu. Fleiri fræðimenn en Erwin C. Hargrove hafa notað flokkun sem ekki er ósvipuð. 

Hins vegar hefur enginn þeirra bætt við þeim víddum sem skynsemismódelið og ný-

stofnanakenningarnar  bæta hér við í greininguna. Það sem vakir fyrir Hargrove með því 

að bæta hinum tveimur ofangreindu víddum í greiningarmódelið er að geta gert 

greinarmun á stefnumörkun og pólitískum björgum, sem ólíkar gerðir forystumanna nota.             

1.5 Tilgátur um pólitíska forystu Bjarna Benediktssonar. 

Hér á eftir verður fjallað um stjórnmálaferil og pólitíska forystu Bjarna 

Benediktssonar á eftirfarandi hátt. Fyrst rannsaka ég tímabil sem ég kýs að nefna „frá 

fræðimanni til flokksforingja“ en þetta tímabil varir frá því að Bjarni sest í stól 

borgarstjóra Reykjavíkur árið 1940 og til þess tíma er hann lætur af embætti árið 1947 og 

tekur sæti sem utanríkis- og dómsmálaráðherra í ríkisstjórn Stefáns Jóhanns 

Stefánssonar. Í annan stað verður rannsakað tímabilið sem ég kýs að nefna „frá 

flokksforingja til þjóðarleiðtoga“ en það varir frá árinu 1963 er hann tekur endanlega við 

embætti  forsætisráðherra af Ólafi Thors í Viðreisnarstjórninni og til þess dags er hann 

fellur frá þann 10. júlí 1970.  

Ég set fram tvær tilgátur. Sú fyrri er að Bjarni hafi í forystuhlutverki sínu sem 

borgarstjóri Reykjavíkur fyrst og fremst verið „viðhaldandi“ forystumaður. Að hann hafi 

gengið inn í valdakerfi sem þegar var til staðar og að mestu mótað af þeim 

forystumönnum sem á undan honum gegndu embætti borgarstjóra.  Síðari tilgátan er að 

Bjarni hafi sem forsætisráðherra á árunum 1963-1970 verið „umbreytandi“ forystumaður. 

Hann hafi í starfi sínu sem forsætisráðherra verið mótandi og skapandi forystumaður sem 

óhikað reyndi að leiða samfélag sitt inn á nýjar og ótroðnar slóðir. 

                                                 

18
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.67 
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2. hluti. Bjarni Benediktsson í pólitískri forystu 

2.1 Sögulegar aðstæður og þróun íslenska valdakerfisins. 

Í þessum kafla verður gerð stutt grein fyrir þeim sögulegu aðstæðum sem ríkjandi 

voru þegar Bjarni Benediktsson tók þátt í stjórnmálum á Íslandi. Rannsakað verður 

hvernig íslenska valdakerfið þróaðist og gerð grein fyrir þeim samskiptareglum sem 

tíðkuðust milli foringja og fylgjenda þeirra.  

Engin menning getur lifað í tómarúmi, ekki pólitísk menning fremur en önnur.
19

 

Valdakerfi eru sprottin af pólitískri siðmenningu sem samkvæmt hugmyndum Aron 

Wildavsky eiga sér rætur í þeim viðhorfum og gildum sem ríkja í viðkomandi samfélagi 

á hverjum tíma.  

Um aldir var íslenskt samfélag staðnað landbúnaðarsamfélag. Öll félagsmótun 

miðaðist við þarfir bændastéttarinnar fyrir vinnuafl. Þéttbýlismyndun við sjávarsíðuna 

var illa séð og beinlínis komið í veg fyrir hana. Atvinnutækifæri og 

menntunarmöguleikar allrar alþýðu manna voru litlir sem engir. Segja má með nokkrum 

rökum að í landinu hafi einungis verið þrjár stéttir manna. Í efsta laginu voru 

embættismenn, en þann hóp fylltu fulltrúar hins geistlega valds, prestar og biskupar, 

einnig sýslumenn og læknar,  ásamt örfáum fulltrúum konungsvaldsins. Þrepi neðar kom 

síðan bændastéttin. Vinnufólkið var svo neðst í virðingarstiganum. Vinnuhjúin voru 

ofurseld vistarbandinu sem lagði margskonar félagslegar hömlur á það og tryggði 

bændum húsbóndavald yfir þeim.  

Á seinni hluta nítjándu aldar og í byrjun þeirra tuttugustu, nánar tiltekið á árunum 

1870-1914, áttu sér stað miklir fólksflutningar frá landinu til Vesturheims. Talið er að allt 

að fjórðungur Íslendinga, eða 15-20 þúsund manns hafi flust vestur um haf á fyrrgreindu 

tímabili.
20

 Ástæða þessara flutninga var slík óáran til lands og sjávar að möguleikar allrar 

alþýðu til mannsæmandi lífs voru nánast engir.  

Á fyrstu árum tuttugustu aldarinnar berst iðnbyltingin til Íslands. Einkum kom 

hún fram í vélvæðingu fiskiskipaflotans sem og í landbúnaði. Þessar framfarir gerðu 

þjóðinni kleift að stórauka alla matvælaframleiðslu sem aftur var forsenda þess að 

Íslendingum gæti fjölgað og þeir hafið stórfelldan útflutning matvæla.   

                                                 

19
 Brian Jones et.al.:„Leadership in Politics“.(1989)bls.107 

20
 Einar Laxness.:„Íslands saga,a-ö“.Alfræði Vöku-Helgafells,Reykjavík.(1995)bls.35 



 

15 

Um sama leyti fara straumar frelsis að leika um íslenskt samfélag. 

Lýðræðisþróunin sem hófst með frönsku byltingunni barst einnig hingað norður í 

Dumbshaf.  

Íslendingar fengu heimastjórn árið 1904 og færðist framkvæmdavaldið við það 

alfarið í hendur landsmanna sjálfra. Áður hafði það verið í höndum Íslandsmálaráðherra í 

Kaupmannahöfn sem jafnan var danskur maður. Ísland var eftir sem áður hluta af danska 

ríkinu og konungur Danmerkur þjóðhöfðingi Íslandinga.   

Alþingi Íslendinga hafði verið endurreist árið 1843 sem ráðgefandi þing 

samkvæmt tilskipun frá konungi. Alþingismenn komu nánast alltaf úr hópi 

embættismanna og bænda. Skýr skil voru milli þeirra sem með völdin fóru og kjósenda 

þeirra. Segja má að á þessum árum hafi forystumenn í samfélaginu fyrst og fremst verið 

valdsmenn og herrar en ekki þjónar almennings.
21

 

 Mikil tenging var milli alls félagskerfisins eða bændasamfélagsins og 

valdhafanna. Þróun íslenska valdakerfisins á tuttugustu öldinni er síðan saga aukinnar 

forræðishyggju hins opinbera allar götur fram að myndun Viðreisnarstjórnarinnar árið 

1959.
22

 Svipuð þróun átti sér stað í öðrum nútímasamfélögum á þessum tíma. Hins vegar 

tók hún hér á sig aðra mynd  en víðast hvar annars staðar á Vesturlöndum.  

Segja má að í grófum dráttum séu tvö meginsjónarmið sem einkenni hugmyndir 

manna á Vesturlöndum um æskileg valdakerfi. Annars vegar það sjónarmið að lýðræði sé 

æskilegt og hins vegar að valddreifing sé æskileg.  

Lýðræði snýst um þátttöku almennings við ákvarðanatöku um sameiginleg 

málefni samfélagsins en valddreifing um að ákvörðunum um hin ýmsu mál sé ekki 

miðstýrt um of. Virða beri rétt einstaklinga og hópa til ákvarðanatöku í eigin málefnum 

og að hafa beri ákveðið taumhald á ríkisvaldinu. Þessi tvö sjónarmið geta augljóslega 

rekist á. Heilbrigt lýðræðislegt valdakerfi nær hins vegar að fara bil beggja og greiðir 

fyrir þátttöku almennings á sem flestum sviðum samfélagsins án þess að leikreglur 

lýðræðis séu brotnar.
23

  

Til einföldunar má halda því fram að fjórir þættir hafi einkum haft mótandi áhrif á 

þróun íslenska valdakerfisins á fyrstu sex áratugum aldarinnar og leitt af sér síaukin 

ríkisafskipti. Í fyrsta lagi gerðu markaðstækifæri og innstreymi fjármagns erlendis frá 

iðnbyltinguna hér á landi, sem hófst um aldamótin 1900, mögulega. Í öðru lagi varð 

                                                 

21
 Svanur Kristjánsson.:„Stofnun lýðveldis-nýsköpun lýðræðis“.Skírnir.(haust 2002)bls.39 

22
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk Þjóðfélagsþróun 1880-1990“.Ritgerðir.(1993)bls.321 

23
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990“.Ritgerðir.(1993)bls.321 
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heimsstyrjöldin fyrri til þess að flýta fyrir stéttamyndun verkafólks og samtaka þeirra. Í 

þriðja lagi varð heimskreppan á þriðja og fjórða áratugnum til þess að auka mjög afskipti 

ríkisvaldsins af atvinnumálum. Og í fjórða lagi má nefna óróa og þenslu sem 

heimsstyrjöldin síðari leiddi af sér hér innanlands.
24

  

Hinir pólitísku flokkar voru á þessum árum, rétt eins og nú, veikir sem skipulegar 

heildir. Þeir reiddu sig fyrst og fremst á fyrirgreiðslupólitík við umbjóðendur sína.
25

 

Þannig hurfu Íslendingar smátt og smátt frá hinu tiltölulega valddreifða samfélagi sem 

þeir bjuggu við um aldamótin 1900 til miðstýrðs samfélags þar sem ríkisvaldið og 

stjórmálaflokkar urðu ráðandi á flestum sviðum mannlífsins. Þræðir þessara afla lágu um 

allt samfélagið.
26

 

Kreppan á millistríðsárunum varð til þess að verndarstefna var tekin upp, 

innflutningur á landbúnðarvöru bannaður og höft sett á nánast allar aðrar vörur. Banka- 

og fjármálastarfsemi komst undir forsjá ríkisins þegar Íslandsbanki varð gjaldþrota árið 

1930.
27

 Haftastefna og innflutningstakmarkanir eru síðan gróðrarstía fyrir opinbera 

spillingu og fyrirgreiðslupólitík. Úthlutunarstjórar hins opinbera höfðu mikil völd. 

2.2 Æska, uppvöxtur, fjölskylda og menntun. 

Bjarni Benediktsson var fæddur í Reykjavík þann 30. apríl 1908. Hann var sonur 

hjónanna Benedikts Sveinssonar, alþingismanns og skjalavarðar, sem ættaður var úr 

Þingeyjarsýslu, og Guðrúnar Pétursdóttur frá Engey. Benedikt var alþingismaður Norður-

Þingeyinga frá árinu 1908-1931. Bjarni ólst upp á Skólavörðustíg í Reykjavík í hópi sjö 

systkina. Benedikt var mikill áhugamaður um þjóðlegan fróðleik og stjórnmál og miðlaði 

þekkingu sinni til barnanna. Á heimilinu var góður bókakostur og börnin voru örvuð til 

fróðleiks og mennta. 

 Gestkvæmt var jafnan hjá þeim Benedikt og Guðrúnu og stjórnmál þá gjarnan til 

umræðu. Húsfreyjan á heimilinu var mikill skörungur. Ólöf dóttir hennar, sem skrifað 

hefur um æsku þeirra systkinanna lýsti móður þeirra svo að henni hefði aldrei fallið verk 

úr hendi, auk þess sem hún hafi verið einkar vel að sér til munns og handa og með 

afbrigðum vandvirk. Jafnframt því að stjórna stóru heimili var hún ein af stofnendum 

                                                 

24
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990“.(1993)Ritgerðir,bls.323 

25
 Svanur Kristjánsson.:„Frá flokksræði til persónustjórnmála“.Háskólaútgáfan.(1994)bls.220 

26
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990“.(1993)Ritgerðir,bls.333 

27
 Gunnar Helgi Kristinsson.:„Íslensk þjóðfélagsþróun 1880-1990“.(1993)Ritgerðir,bls.327 
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Hins íslenska kvenfélags og Kvenréttindafélagsins og lét, að sögn Ólafar, sér ekkert 

mannlegt óviðkomandi.
28

 Bjarna, bróður sínum, lýsir Ólöf sem svo að hann hafi verið 

bráðger og svipmikill, alvarlegur og fáskiptinn. Hann hafi verið seintekinn en einkar 

samviskusamur og skyldurækinn. Benedikt segir um Bjarna að hann væri nokkuð 

„brekkusækinn“, og á öðrum stað segir hann um son sinn, hann var „einþykkastur“ 

barnanna og „nokkuð skapstór“.
29

 Hann þótti strax sem barn skarpgreindur.  

Snemma kom í ljós að Bjarni var afburðanámsmaður. Hann tók inntökupróf í 

Menntaskólann í Reykjavík árið 1920 og lauk stúdentsprófi frá sama skóla árið 1926. 

Embættisprófi í lögum lauk hann svo frá Háskóla Íslands árið 1930, aðeins 22 ára gamall, 

með hæstu einkunn sem þá hafði verið gefin í deildinni.
30

 Strax að námi loknu hér heima 

hélt hann til framhaldsnáms í stjórnlagafræði, var lengstum í Berlín en einnig við 

Kaupmannahafnarháskóla. Bjarni kaus að nema í Þýskalandi, meðal annars vegna dálætis 

á þýskri menningu. Honum reyndist dvölin þar lærdómsrík á margan hátt. Hann hafði 

miklar mætur á Otto von Bismarck, járnkanslaranum, sem hann taldi djúpvitran 

stjórnmálamann. Í ræðu sem Bjarni hélt eitt sinn, vitnaði hann í Bismarck sem hafði sagt 

að stjórnmál væru ekki vísindi heldur list. Listin fólst í því að sjá hið mögulega og 

framkvæma það. Bjarni átti síðar eftir að ná góðu valdi á þessari list.  

Bjarni varð vitni að uppgangi nasista sem komust til valda 30. janúar árið 1933.  

Á þeim hafði hann ímugust engu síður en kommúnistum og var jafnan frábitin allri 

ævintýramennsku í stjórnmálum.
31

 Hernaðarandi Þjóðverja féll honum ekki í geð. 

Fljótlega eftir heimkomu Bjarna frá námi árið 1932 er hann skipaður prófessor í 

stjórnskipunarrétti við Háskóla Íslands og gegndi þeirri stöðu þar til hann varð 

borgarstjóri Reykjavíkur 1940.  

2.3 Borgarstjóri 1940 til 1947. 

Frá fræðimanni til flokksforingja. 

Bjarni Benediktsson var kjörinn í bæjarstjórn Reykjavíkur árið 1934, aðeins 25 

ára gamall. Á þeim tíma var Jón Þorláksson, stofnandi Sjálfstæðisflokksins, borgarstjóri. 

Jón andaðist árið 1935 og var Pétur Halldórsson þá kjörin í hans stað. Árið 1940 veiktist 

                                                 

28
 Ólafur Egilsson.:„Bjarni Benediktsson“.Í augum samtímamanna.AB.(1983)bls.17 

29
 Ólafur Teitur Guðnason.:„Forsætisráðherrar Íslands“.Bókaútgáfan Hólar.(2004)bls.298 

30
 Sigurður A.Magnússon.:„Þeir settu svip á öldina“.Íslenskir stjórnmálamenn.Jóhannes Nordal . 

31
 Sigurður A.Magnússon.:„Þeir settu svip á öldina“.Íslenskir stjórnmálamenn.Jóhannes Nordal . 
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Pétur og var þá Bjarni settur borgarstjóri í forföllum hans. Pétur lést síðan af veikindum 

sínum þetta sama ár og var Bjarni þá kjörinn borgarstjóri.  

Þegar Sjálfstæðisflokkurinn var stofnaður árið 1929 höfðu borgaraleg öfl 

meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Segja má að flokkurinn hafi fengið þennan 

meirihluta í vöggugjöf enda leit hann svo á, lengi síðan, að hann væri hinn eini „eðlilegi“ 

stjórnandi borgarinnar.
32

  

Það er kunnara en frá þurfi að segja að Sjálfstæðisflokkurinn, rétt eins og forverar 

hans tveir, sótti fylgdi sitt í upphafi fyrst og fremst til hinna borgaralegu afla í 

samfélaginu, þótt margir verkamenn hafi einnig fylgt honum að málum. Hins vegar blasti 

við sá veruleiki að Reykjavík stækkaði ört. Fólki í verkalýðsstétt fór hratt fjölgandi á 

fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar en að sama skapi fækkaði fólki mikið í sveitum 

landsins.  

Árið 1916 voru stofnaðir tveir stjórnmálaflokkar á Íslandi, Framsóknarflokkur og 

Alþýðuflokkur. Hinn fyrrnefndi var dreifbýlisflokkur sem sótti fylgi sitt fyrst og fremst 

til sveitanna og hinna dreifðu byggða. Sá síðarnefndi var verkalýðsflokkur. 

 Árið 1930 var Kommúnistaflokkurinn stofnaður en hann var byltingarsinnaður 

verkalýðsflokkur. Stofnun verkalýðsflokkanna var rökrétt afleiðing iðnvæðingar og þar 

með ört stækkandi verkalýðsstéttar í Reykjavík.  

Fjórði áratugurinn hefur stundum verið nefndur kreppuáratugurinn. Þetta tímabil 

einkenndist af miklum átökum á vinnumarkaði og tíðum verkföllum.
33

 Eitt alvarlegasta 

atvikið átti sér stað í svokölluðum Gúttóslag árið 1932. Þá áttust við, fámennt og illa búið 

lögreglulið bæjarins og mikill fjöldi verkamanna. Aðdragandi þessa máls var sá að 

bæjarstjórnin taldi sig knúna til að lækka laun fyrir atvinnubótavinnu sem bærinn hafði 

staðið fyrir.
34

 Atvinnuleysi var mikið á þessum tímum og dró raunar ekki  úr því að ráði 

fyrr en með hernámi Breta 10. maí árið 1940.  

Bæjaryfirvöld brugðust í fyrstu við uppþotum verkamanna af fullri hörku. Leikar 

fóru þó þannig að þau urðu að láta í minni pokann og forsætisráðherra beitti sér fyrir því 

að ríkisframlag fékkst til að standa straum af atvinnubótavinnu bæjarins.   

Þó svo að Sjálfstæðisflokkurinn hafi frá upphafi átt nokkurt fylgi meðal 

verkamanna hefur forystumönnum flokksins væntanlega orðið ljóst að þeir þyrftu að 
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sækja aukið fylgi til verkalýðsstéttarinnar ætti Sjálfstæðisflokkurinn að geta tryggt völd 

sín í bænum til frambúðar.  

Hér verður því ekki haldið fram að Sjálfstæðisflokkurinn hafi nauðugur gengið til 

samstarfs við verkalýðsfélögin. Frá upphafi má finna merki þess að bæði í 

Sjálfstæðisflokknum sem og forverum hans hafi gætt vissrar samúðar með málstað 

verkamanna. Engu að síður var það svo að stefnumótun Sjálfstæðisflokksins réðst að 

mestu af stéttarhagsmunum atvinnurekenda enda voru fyrstu tveir formenn hans 

framarlega í samtökum þeirra
35

.  

Hinir kjörnu fulltrúar flokksins í Reykjavík voru undantekningalítið úr „efri“ 

lögum samfélagsins. Það kom líka á daginn eftir Gúttóslaginn að þessir fulltrúar voru 

ekki beinlínis í góðu sambandi við verkalýð bæjarins. Þeir höfðu með öðrum orðum 

einangrast og virtust ekki gera sér grein fyrir hug fólksins í bænum, né því hversu 

alvarlegt ástandið var orðið.
36

 

 Á árunum eftir Gúttóslaginn fer þetta að breytast. Það var meðal annars 

því að þakka að Jón Þorláksson, sem varð borgarstjóri 1933, hóf að breyta borgarkerfinu. 

Hann reyndist víðsýnn og frjálslyndur borgarstjóri.
37

 Hann var óhræddur við að beita 

völdum sínum til hagsbóta fyrir atvinnulíf bæjarins og í þágu þeirra sem stóðu höllum 

fæti.  

Sjálfstæðisflokkurinn aðhylltist þannig snemma stéttasamvinnu, „stétt með stétt“ 

var kjörorðið. Í þessu var fólgin ákveðin heildarhyggja, allar stéttir skyldu vinna saman.
38

 

Lengi framan af fjóða áratugnum var þetta kjörorð þó ekki sérstaklega útfært. Bjarni 

Benediktsson kom hins vegar að því að skýra merkingu þess og tengja það hagsmunum 

verkamanna. Þetta gerði Bjarni með því að benda á, að því aðeins gæti verkamönnum 

vegnað vel að fyrirtækjunum vegnaði vel. Hagsmunir verkamanna og fyrirtækja yrðu að 

fara saman. Því var haldið fram að á Íslandi hefðu allir jöfn tækifæri og velgengni 

einstaklingsins væri fyrst og fremst undir hans eigin verðleikum og dugnaði komin. 

Bjarni Benediktsson var fyrsti forystumaður Sjálfstæðisflokksins sem hafði 

raunverulegan og virkan áhuga á verkalýðsmálum.
39

 Hann hvatti til stofnunar Félags 
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Sjálfstæðisverkamanna og var raunar aðal driffjöðrin í sókn Sjálfstæðisflokksins inn í 

verkalýðshreyfinguna.  

Ekki er ósennilegt að hugmyndir Bjarna um hugtakið „stétt með stétt“ og 

„stéttasamvinnu“ hafi kviknað hjá honum er hann dvaldi við nám í Þýskalandi. Bismarck 

hafði komið á umfangsmiklu félagslegu öryggisneti fyrir alla þegna ríkisins og þar voru 

allir jafnir fyrir lögunum. Frelsi til mennta var tryggt ásamt prent-, skoðana-, og trúfrelsi. 

Bismarck áleit það skyldu ríkisins að tryggja grunnréttindi allra stétta, en vildi jafnframt 

gera ríkar kröfur til þeirra fyrir hönd ríkisins, enda keisaradæmið fremur mótað af 

landsföðurhyggju en frjálslyndi.
40

 Sjálfstæðismenn mótmæltu því ætíð að flokkur þeirra 

væri stéttarflokkur, atvinnufrelsið væri öllum í hag og að flokkaskipting færi eftir 

skoðunum manna en ekki stétt þeirra.
41

  

Leiða má að því líkum að víðsýni Jóns Þorlákssonar á stóli borgarstjóra hafi átt 

þátt í því hve Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík var laus við allar pólitískar kreddur þegar 

kom að atvinnumálum. Þetta sést best af því að á vegum bæjarins var stofnað til 

margháttaðra framkvæmda sem Sjálfstæðismenn hefðu að öllu jöfnu talið að væri í 

verkahring einkaframtaksins. Kreppan kenndi mönnum, og þar með Sjálfstæðimönnum, 

að opinber afskipti af atvinnumálum væru nauðsynleg, einkum á þeim erfiðu tímum sem 

þá voru.  Það  er því engum blöðum um það að fletta að þessar framkvæmdir renndu 

styrkum stoðum undir valdakerfi flokksins í bænum um leið og þær sköpuðu vinnu. Og 

þær gáfu Sjálfstæðisflokknum stóraukin tækifæri til fyrirgreiðslu við verkalýðinn, sem og 

aðra skjólstæðinga flokksins.  

 Allar götur frá stofnun Sjálfstæðisflokksins árið 1929 hafa meðlimir hans, 

einkum þó flokksmenn í Reykjavík, litið svo á að völd flokksins í borginni væru honum 

algjör nauðsyn. Þessu hefur verið lýst þannig að jafnvel ríkisstjórnarþátttaka væri 

flokknum minna virði en völdin í Reykjavík.
42

 Þetta viðhorf skýrist fyrst og fremst af 

þeirri staðreynd að flokkurinn var einráður um stjórnun borgarinnar í áratugi og náði að 

byggja þar upp mjög skilvirkt og öflugt valdakerfi sem hann nýtti til hins ýtrasta. 

Reykjavík er ekki bara höfuðborg Íslands. Hún er miðstöð stjórnmálalífsins og 

hefur verið það allar götur frá því að sjálfstæðisbarátta þjóðarinnar náði hámarki sínu á 

seinni hluta nítjándu aldarinnar og fram á fyrstu áratugi þeirrar tuttugustu. Í Reykjavík 
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kom þingið saman og það eitt og sér aflaði höfuðstaðnum ákveðinnar virðingar í hugum 

landsmanna.  

Þegar Íslendingar fengu heimastjórn árið 1904 varð Reykjavík miðstöð 

stjórnsýslunnar og ráðherrann settist þar að. Umsvif þingsins jukust síðan jafnt og þétt og 

stjórnsýslan efldist með síauknum kröfum og flóknara samfélagi. Frá Reykjavík var helst 

einhverra frétta að vænta. Embættismenn og starfsmenn stjórnsýslunnar settust að í 

höfuðstaðnum. 

Flokkakerfið, eins og við þekkjum það nú, mótaðist á fyrstu áratugum tuttugustu 

aldarinnar, einkum þó á árunum 1916 til ársins 1942, og festi þannig Reykjavík enn 

frekar í sessi sem miðpunkt þjóðlífsins, enda starfsstöðvar flokkanna í borginni. 

Hæstiréttur Íslands tók til starfa í Reykjavík árið 1920 og þar með var allt dómsvald 

komið í hendur Íslendinga sjálfra. Þegar Íslendingar eignuðust sinn eigin þjóðhöfðingja á 

fimmta áratug tuttugustu aldarinnar var skrifstofa embættisins í Reykjavík, þó svo að 

formlegt aðsetur hans hafi verið á Bessastöðum.
43

 Þá varð Reykjavík einnig miðstöð 

menntunar í landinu, og þar nýttist þeim jafnframt menntunin best sem stundað höfðu 

háskólanám erlendis. Bærinn varð miðstöð verslunar og fjármála og þar voru starfræktir 

opinberir lána- og fjárfestingasjóðir. Í Reykjavík þjappaðist valdið saman.
44

 Þar var eini 

háskóli þjóðarinnar og annar af tveimur menntaskólum. Menning og listir áttu sitt helsta 

skjól í höfuðborginni. Verslun stóð þar í miklum blóma. Reykjavík var jafnframt lang- 

stærsti útgerðarbær landsins, en útgerðin kallaði á margs kyns þjónustu, þá eins og nú.  

Þegar framangreindar staðreyndir eru hafðar í huga má ljóst vera hvers vegna 

Sjálfstæðismenn lögðu svo ríka áherslu á að tryggja völd sín í Reykjavík. Eftir miklu var 

að slægjast.  

Fyrstu kosningarnar sem Sjálfstæðisflokkurinn tók þátt í voru til sveitastjórna árið 

1930. Í Reykjavík urðu allnokkrar deilur um uppstillingu á lista flokksins en úrslitin urðu 

þau að hann hlaut 53,2% atkvæða og átta menn kjörna.  

Borgarstjóri á þessum árum var Knud Zimsen verkfræðingur, en helsti leiðtogi 

Sjálfstæðismanna í bæjarstjórn var Guðmundur Ásbjörnsson.
45

 Guðmundur var fæddur á 

Eyrarbakka og var sjómaður en lærði síðar trésmíði.  Hann sat í bæjarstjórn Reykjavíkur 

frá árinu 1918 og allt til dauðadags árið 1952, var meðal annars forseti bæjarstjórnar og 

sat á þessum árum í öllum helstu nefndum og ráðum á vegum borgarinnar. Í sextíu og 
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fjögur ár samfleytt var Sjálfstæðisflokkurinn við völd í höfuðstaðnum ef frá eru talin árin 

1978-1982. 

Knud Zimsen, sem verið hafði borgarstjóri frá árinu 1914, og jafnframt fyrsti 

bæjarverkfræðingurinn, sagði stöðu sinni lausri árið 1932. Nokkrar deilur risu um hver 

eftirmaður hans skyldi vera, en niðurstaðan varð að lokum sú að Jón Þorláksson, 

formaður Sjálfstæðisflokksins var kjörinn borgarstjóri og tók hann við embætti þann 30. 

desember  árið 1932.
46

  

Mörg og brýn verkefni biðu hins nýja borgarstjóra þegar hann kom til starfa þann 

3. janúar árið 1933. Mikið atvinnuleysi einkenndi þessa tíma, stöðugur straumur fólks var 

til höfuðstaðarins, þá var aflabrestur, og kreppan setti mark sitt á bæinn og raunar 

þjóðlífið allt. 

Jón Þorláksson tók þegar til við að endurskipuleggja stjórnkerfi bæjarins og 

stofnaði meðal annars embætti borgarritara. Borgarritari skyldi vera staðgengill 

borgarstjóra og skrifstofustjóri bæjarins og hafa umsjón með innheimtum og málflutningi 

borgarinnar fyrir héraðsdómi.
47

 Annað framfaramál sem Jón Þorláksson beitti sér fyrir 

var stofnun Ráðningarskrifstofu Reykjavíkur árið 1934. Til að veita henni forstöðu réð 

hann ungan lögfræðing, Gunnar Espólín Benediktsson, en hann var jafnframt formaður 

Varðar, félags sjálfstæðisfólks í Reykjavík. En samhliða stjórnkerfisbreytingum fara 

yfirvöld í bænum að skipta sér með markvissari hætti af atvinnumálum til hagsbóta fyrir 

verkalýðinn.
48

 

Jón beitti sér fyrir því að stofnað var bæjarráð sem leiddi til mun skilvirkari 

sjórnsýslu og leysti af hólmi fjölmargar nefndir sem áður höfðu starfað. Með stofnun 

bæjarráðs var lagður grunnur að stjórnkerfi því sem síðan var við lýði í borginni.  

Skilvirkari stjórnsýsla leiddi til þess að borgarstjórinn gat einbeitt sér að stærri og 

mikilvægari verkefnum en áður. Af nákvæmni verkfræðingsins skipulagði Jón rekstur 

bæjarins þannig að minni háttar mál og kvabb ýmiskonar sem áður hafði lent á hans 

herðum, var nú á verksviði annarra starfsmanna í kerfinu. Hann nýtti tíma sinn og krafta í 

stærri mál eins og til dæmis virkjun Sogsins og stofnun hitaveitunnar. Auk þess stóð 

hann fyrir smíði fiskibáta, en í þá framkvæmd var lagt til að gera fátækum en duglegum 

sjómönnum kleift að hefja eigin útgerð með aðstoð bæjarins.
49

 Bygging Sundhallarinnar 
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við Barónsstíg var hafin og íbúðarhúsnæði fyrir verkafólk var byggt á vegum 

borgarinnar, en um þessar mundir var þar mikil húsnæðisekla.  

Eitt af helstu áhugamálum Jóns Þorlákssonar var að útrýma atvinnuleysinu, sem 

hann taldi hið mesta böl. Með aga og festu lagði hann grunninn að farsælum rekstri 

bæjarins og öflugu atvinnulífi og þar með grunninn að því kerfi sem meðal annars átti 

þátt í að tryggja völd Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík næstu áratugina.  

Jón Þorláksson lét af embætti borgarstjóra  árið 1934. Það sama ár hætti hann  

þingmennsku sem hann hafði gegnt frá árinu 1921 og lét jafnframt af formennsku í 

Sjálfstæðisflokknum. Hann lést árið 1935.  

Við embætti borgarstjóra tók Pétur Halldórsson. Pétur hafði setið á þingi síðan 

árið 1932 og í bæjarstjórn hafði hann verið kosinn árið 1920. Hann hélt ótrauður áfram 

því uppbyggingarstarfi sem forveri hans í embætti hóf. Í borgarstjóratíð Péturs var lokið 

við virkjun Sogsins, en sú framkvæmd var mikið heillaskref fyrir Reykvíkinga því 

rafmagn hafði áður verið af skornum skammti. 

 Pétur var sérstakur áhugamaður um mennta- og skólamál bæjarins og beitti sér 

fyrir stofnun Gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Hitaveituvæðing bæjarins hófst af fullum 

þunga undir hans stjórn. Bjarni Benediktsson segir í minningargrein um Pétur í 

Morgunblaðinu í desember árið 1940 að nafn hans verði um ókomna tíð órjúfanlega tengt 

hitaveituvæðingu höfuðborgarinnar.
50

 Vegna stríðsins töfðust hins vegar framkvæmdir 

við þetta verk, en heitu vatni var hleypt á fyrstu húsin síðari hluta árs 1943.
51

 

Hitaveituvæðing Reykjavíkur var mikil og dýr framkvæmd, en hún var 

tvímælalaust ein hin merkasta framkvæmd sem borgin hefur ráðist í, enda vakti hún 

heimsathygli á sínum tíma.
52

 

Í febrúar árið 1926 var Landsmálafélagið Vörður stofnað í Reykjavík.
53

Helstu 

hvatamenn að stofnun þessa félags voru áðurnefndur Jón Þorláksson, þá ráðherra, og 

Magnús Jónsson alþingismaður. Félag þetta var flokksfélag Íhaldsflokksins í Reykjavík. 

Meginstefna félagsins skyldi vera að beita sér fyrir víðsýnni framfarastefnu og 

uppbyggingu atvinnuveganna á grundvelli einstaklingshyggju. Jafnframt hafði félagið á 

stefnuskrá sinni að slíta sem fyrst sambandi við Dani. Íslendingar skyldu ráða öllum 

sínum málum sjálfir og stofna bæri lýðveldi. Félagið vildi efla hag Reykvíkinga með því 
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að vinna að framförum á sviði atvinnu-, fjármála-, og menningarlífs.
54

 Fyrsta verkefni 

hins nýstofnaða félags var að skipuleggja landskjör sem haldið var sama ár. Í landskjöri 

voru kjörnir sex þingmenn til setu í efri deild þingsins og komu þeir í stað 

konugskjörinna þingmanna sem áður höfðu verið.
55

  

 Árið 1927 var svo stofnað í Reykjavík, fyrir atbeina Varðar, félag ungra 

íhaldsmanna, Heimdallur. Því má hiklaust halda fram að það hafi verið 

Sjálfstæðisflokknum mikil gæfa að erfa Vörð eftir að Íhaldsflokkurinn hvarf af 

sjónarsviðinu. Við stofnun flokksins varð Vörður flokksfélag sjálfstæðismanna í 

Reykjavík og Heimdallur félag ungra sjálfstæðismanna í borginni.  

Frá upphafi lagði stjórn Varðar mikla áherslu á skipulag. Árið 1929 var stofnað 

svokallað foringjaráð og jafnframt komið á hverfaskiptingu borgarinnar sem ætlað var að 

auðvelda alla vinnu við kosningar og undirbúning þeirra. Jafnframt þessu var stofnað 

fánalið, en tilgangur þess var þríþættur. Í fyrsta lagi var fánaliðinu ætlað að skapa öryggi 

og festu á fundum Varðar gegn andstæðingum Sjálfstæðisflokksins sem áttu það til að 

hleypa upp fundum hans.  

Í öðru lagi var fánaliðið ákveðinn farvegur fyrir hina yngri menn sem mótvægi 

við starfsemi þjóðernisjafnaðarmanna sem létu nokkuð að sér kveða í bænum á þessum 

tímum og heilluðu æskufólk með einkennisbúningum, fánaborgum og marséringum. Og í 

þriðja lagi styrkti það innviði flokksins þar sem hinir eldri og yngri samnýttu krafta sína 

til annarra og fjölbreyttari verkefna en fundarhalda eingöngu.
56

 

Einn af stofnendum Varðar, Magnús Jónsson, hefur lýst þeim miklu umskiptum 

sem urðu með tilkomu félagsins. „Áður en félagið var stofnað, stóðu menn eiginlega 

ráðalausir uppi í hvert sinn, sem bera átti fram lista við kosningar eða yfirleitt að ná til 

stuðningsmanna flokksins til eins eða annars“.
57

  

Þetta breyttist sem sé allt með tilkomu Varðar og taldi Magnús raunar að stofnun 

félagsins hefði verið með merkustu viðburðum í sögu flokksinns, jafnt í Reykjavík sem á 

landsvísu. 

Á tiltölulega skömmum tíma varð Vörður að pólitísku stórveldi í Reykjavík. 

Margir mætir menn lögðu þar hönd á plóg en einn öðrum fremur, en það var Guðmundur 

Jóhannsson, kaupmaður. Hann var þriðji formaður félagsins og stóð fyrir stofnun 
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foringjaráðsins sem seinna varð að fulltrúaráði Sjálfstæðisfélaganna í Reykjavík.  Hann 

var jafnframt sá sem kom á hverfaskiptingu bæjarins við kosningar og því mikla og 

ýtarlega skipulagi sem því fylgdi. Þessi skipting var raunar svo nákvæm og vel grunduð 

að þegar henni var fyrst beitt við kosningar töldu andstæðingar flokksins sig hafa tapað 

þeim vegna þess hve skipulag Varðar var öflugt.
58

  

Engin vafi er á því að sú mikla og nákvæma skipulagsvinna sem innt var af 

höndum af forystumönnum Varðar á þessum árum, átti stóran þátt í því hversu sigursælt 

valdakerfi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík varð. Sjálfstæðisfélög um land allt tóku síðan 

meira og minna upp starfshætti Varðar og skipulag.  

Til dæmis um það hve árangursríkt kosningaskipulagið var má nefna að þegar 

kjósa skyldi um sambandsslitin við Dani og stofna lýðveldi á Íslandi árið 1944, 

myndaðist þverpólitísk samstaða um að nota kosningakerfi Sjálfstæðisflokkins til að 

tryggja að sem best kjörsókn yrði í kosningunum. Að dómi fulltrúa allra flokka var þetta 

kerfi talið svo heilsteypt að ekki yrði þar neinu við bætt.
59

 Þó mun forystumönnum 

Sjálfstæðisflokksins ekki allskostar hafa hugnast að opinbera leyndardóm skipulagsins 

fyrir pólitískum andstæðingum sínum. Hins vegar var litið svo á að þjóðarhagsmunir 

væru slíkir í þessu máli að þá yrði að taka fram yfir flokkshagsmuni. Úrslit 

atkvæðagreiðslunnar voru þau að 98,6% kjósenda greiddu atkvæði og af þeim voru 

99,5% fylgjandi fullum aðskilnaði við Dani.
60

  

Árið 1937 var þriðja félag sjálfstæðismanna stofnað í Reykavík. Það var Hvöt, 

félag sjálfstæðiskvenna. Árið eftir var svo fjórða félagið, Óðinn, félag 

sjálfstæðisverkamanna stofnað.  Bjarni Benediktsson var einn helsti hvatamaður að 

stofnun þess eins og áður hefur komið fram. Stofnun Óðins var skref í viðleitni 

Sjálfstæðisflokksins til að skapa sér sess meðal ört vaxandi verkalýðsstéttar í Reykjavík 

og hluti af sókn flokksins inn í verkalýðshreyfinguna. 

Sjálfstæðisflokkurinn réð yfir borgarkerfinu. Hann hafði komið sér upp fjórum 

öflugum þaulskipulögðum flokksfélögum í borginni sem hvert um sig höfðaði til ólíkra 

stétta samfélagsins. Konur áttu sinn farveg í flokknum, unga kynslóðin einnig. 

Verkamenn höfðu sitt félag, og staða atvinnurekenda innan flokksins var trygg.  
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Sjálfstæðismenn hafa alltaf, að minnsta kosti í orði kveðnu, talið sig vera á móti 

„bákninu“, talið að atvinnulífið ætti að vera í höndum einkaframtaksins og hið opinbera 

ætti þar sem minnst að hlutast til um mál. Í reynd var þessu þó ekki þannig farið. 

Í Reykjavík kom flokkurinn fram sem ríkisafskiptaflokkur.
61

 Margt varð til þess. Í 

fyrsta lagi lærðu Sjálfstæðismenn það í kreppunni að hið opinbera getur ekki látið 

atvinnumál sig engu skipta í slíku árferði sem þá var. Þeir sáu að án opinberra afskipta af 

atvinnulífinu stefndi í hreinan voða.  

Það er einnig ljóst að fyrstu forystumenn flokksins, til dæmis Ólafur Thors, töldu 

það ekki endilega af hinu illa að „viti borið miðstjórnarvald“ væri notað til 

atvinnuuppbyggingar, væri þetta sama vald í höndum réttra manna.
62

 Almennt taldi hann 

þó útþenslu ríkisvaldsins hið mesta böl. Og engum vafa er undirorpið að Bjarni 

Benediktsson var sama sinnis og Ólafur hvað atvinnumálin snerti.  

Forystumenn Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík virðast hafa náð þokkalegri sátt um 

það í flokknum að beiting á valdi hins opinbera hafi verið nauðsynlegt til að tryggja 

eðlilegar félagslegar framfarir í borginni og lágmarksatvinnuöryggi, einkum á 

krepputímum. 

Þannig myndaðist strax á fjórða áratugnum sterkt miðstjórnarvald 

Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sem byggðist á frjálslyndu viðhorfi til atvinnumála og 

opinberum afskiptum, sem og flokksfélögunum fjórum, stjórnsýslu borgarinnar og 

ítökum flokksins í verkalýðsfélögum þeim sem starfandi voru í borginni á þeim árum. 

Stjórnkerfi borgarinnar, flokkur og félög fléttuðust saman þannig að vart varð sundur 

greint.
63

 

Sjálfstæðisflokkurinn hafði í raun alla þræði í hendi sér. Í slíkri stöðu er auðvelt 

að hygla sínum, og styrkja þannig völd sín. Mýmörg dæmi mætti nefna um fyrirgreiðslu 

flokks við skjólstæðinga, og raunar fleiri.  

Fyrirmenni sendir bréf með beiðni um að ættingi fái úthlutað íbúð „helst 

horníbúð“ á vegum borgarinnar. Faðir biður um „góða“ vinnu fyrir son sinn, nýkominn 

frá námi. Bjarni Benediktsson skrifar Gunnari Thoroddsen, arftaka sínum í  embætti 

borgarstjóra, bréf árið 1951 og biður hann að hlutast til um að ónefndur „kommi“ fái 

íbúð, helst við Bústaðarveg. Þannig geti hann hugsanlega turnast til réttrar trúar.
64

 Þau 
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dæmi sem hér eru tilfærð eru ekki endilega frá þeim árum sem hér eru til umfjöllunar, en 

sýna valdakerfi og starfsaðferðir sem til voru bæði löngu fyrir og eftir áðurnefnt ártal. 

Ekki var það heldur svo að eingöngu væri verið að hygla hinum flokksbundnu. Oft var 

ekki spurt um flokkskírteini. Sjálfsæðisflokkurinn var heldur ekki einn um þessi 

vinnubrögð, þau voru stunduð af öllum flokkum sem til þess höfðu afl.
65

   

Þegar Bjarni Benediktsson tók sæti í bæjarstjórn árið 1934, var Jón Þorláksson 

ennþá borgarstjóri. Sagan segir að hugur Bjarna hafi fremur staðið til þátttöku í 

landsmálunum en bæjarmálapólitíkinni.
66

 Hann varð hins vegar við fjölda áskorana frá 

flokksfélögum sínum, einkum úr ungliðahreyfingunni. Hann var settur borgarstjóri árið 

1940 í forföllum Péturs Halldórssonar en kjörinn borgarstjóri 9. janúar  árið 1941.  

Eins og áður hefur komið fram var rekstur borgarinnar á fjórða áratugnum 

erfiður. Andstæð öfl fóru með völdin hjá borg og ríki. Ráðuneyti Tryggva Þórhallssonar, 

þar sem framsóknarmenn sátu einir í ríkisstjórn, var við völd frá árinu 1927 og fram á 

mitt ár 1932. Ráðuneyti Ásgeirs Ásgeirssonar, þar sem framsóknarmenn og 

sjálfstæðismenn voru saman í ríkisstjórn undir forystu framsóknarmanna, lafði í rúm tvö 

ár eða fram í júlí árið 1934. Þá tók við ráðuneyti Hermanns Jónassonar sem var við völd 

frá sama tíma fram í maí árið 1942, en sjálfstæðismenn sátu í þeirri stjórn frá apríl 1939. 

Þetta var hin svokallaða Þjóðstjórn. Sjálfstæðismenn voru því aldrei í forsvari fyrir 

ríkisstjórn á fjórða áratugnum og komu takmarkað að landsstjórninni. Töldu 

sjálfstæðismenn í borginni að ríkisvaldið væri á ýmsan hátt andsnúið þeim. Bretar 

hernámu Ísland 10. maí 1940 og geisaði heimsstyrjöldin síðari megnið af þeim tíma sem 

Bjarni Benediktsson gegndi embætti borgarstjóra. Bjarni var einn af þeim sem mótmæltu 

harðlega hernámi Breta og broti þeirra gegn fullveldi landsins. 

Ýmis vandamál sem herjað höfðu á bæjaryfirvöld á fjórða áratugnum hurfu hins 

vegar með hernáminu. Segja má með nokkrum rétti að kreppunni hafi lokið við þann 

atburð. Fjárhagur bæjarsjóðs batnaði verulega þar sem skyndilega var næga vinnu að 

hafa. Hernámið kallaði á mikið vinnuafl. Þetta varð jafnframt til þess að útgjöld til 

fátækraframfærslu og atvinnubótavinnu minnkuðu verulega.
67

 Í stað útgjalda til þeirra 

málaflokka komu skatttekjur af atvinnustarfsemi. Hins vegar sigldu önnur vandamál í 

kjölfar hernámsins. Mikill húsnæðisskortur var fyrir í bænum og minnkaði ekki við komu 

erlends hers sem þurfti á miklu húsnæði að halda. Forsvarsmenn setuliðsins höfðu nokkra 
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andúð á Bjarna, enda var hann harður í horn að taka og fylgdi hagsmunum Reykvíkinga 

fast eftir.
68

  

Að sama skapi jókst verðbólga til muna með hinu skyndilega og aukna fjármagni 

sem streymdi inn í landið með hernum. Þess utan fylgdu hernáminu ýmis félagsleg 

vandamál sem bæjaryfirvöld höfðu ekki vanist. Það reyndi því mjög á úrræðasemi Bjarna 

á þessum árum. Hinar miklu tekjur sem fylgdu hernáminu fyrir bæjarsjóð urðu hins vegar 

til þess að í hönd fór eitt mesta framfara- og framkvæmdaskeið í bænum. 

Í borgarstjóratíð sinni tók Bjarni Benediktsson þátt í tvennum kosningum. Árið 

1942 er hann kjörinn borgarstjóri eftir sögulegar kosningar sem þá hafði verið frestað 

vegna prentaraverkfalls í bænum. Bjarni fór þess á leit við félaga sína að hann tæki 10. 

sætið á listanum, vildi ekki vera ofar. Í kosningunum fékk Sjálfstæðisflokkurinn 48,7% 

atkvæða og átta menn kjörna, og hélt með því meirihluta sínum. Bjarni var síðan 

endurkjörinn borgarstjóri af félögum sínum með átta atkvæðum en sjö sátu hjá. Hann var 

því borgarstjóri kjörtímabilið 1942-1946, án þess að vera kjörinn bæjarfulltrúi. Hann var 

síðan enn á ný kjörinn bæjarfulltrúi í kosningunum árið 1946, en í þeim kosningum 

bryddaði Sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík upp á þeirri nýjung að efna til prófkjörs 

meðal flokksbundinna meðlima. Ýmsum þótti þessi nýbreytni bera vott um sterka 

lýðræðiskennd.
69

  

Bjarni gegndi embætti borgarstjóra til 4. febrúar árið 1947, en þá er hann skipaður 

utanríkis- og dómsmálaráðherra í ráðuneyti Stefáns Jóhanns Stefánssonar. Í bæjarstjórn 

sat hann hins vegar til ársins 1949, en það ár lauk beinum afskiptum hans af málefnum 

bæjarins. Þó bar hann ætíð hag Reykvíkinga fyrir brjósti sem þingmaður þeirra, allt til 

dauðadags.
70

 

Sú hefð myndaðist frá upphafi hjá Sjálfstæðisflokknum í Reykjavík að 

borgarstjórinn væri jafnframt pólitískur forystumaður flokksins í bænum.
71

 Þetta þýddi 

auðvitað að hann bar hvort tveggja, pólitíska og embættislega ábyrgð. Þar sem 

Sjálfstæðisflokkurinn fór einn með stjórn bæjarins var ábyrgðin skýr.  

Fyrsta fjárhagsáætlun sem Bjarni Benediktsson kom að sem borgarstjóri var fyrir 

árið 1941. Þá varð borgin að taka lán fyrir skuldum sem safnast höfðu upp á 

kreppuárunum. Bjarni taldi að farsælla væri að efna til skuldabréfaútboðs á vegum 
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borgarinnar fremur en að dreifa byrðunum á skattgreiðendur.
72

Jafnframt var haldið áfram 

uppbyggingu hinna ýmsu verkefna svo sem byggingu húsmæðraskóla, smíði 

Heilsuverndarstöðvarinnar við Barónsstíg, stækkun Sogsvirkjunar og áframhaldandi 

framkvæmda við hitaveituvæðingu borgarinnar. Til gamans má geta þess að í þessari 

sömu fjárhagsáætlun frá árinu 1941 voru teknar til hliðar 300 þúsund krónur, sem 

eyrnamerktar voru byggingu skrifstofuhúsnæðis fyrir bæinn, „þó ekki sé það nefnt svo 

virðulegu nafni sem ráðhús“. Helst var talað um að það mætti rísa í tjarnarvíkinni sunnan 

við Vonarstræti, þar sem ráðhús Reykvíkinga stendur nú.  

Bjarni þótti í störfum sínum sem borgarstjóri vera varfærinn fjármálamaður, enda 

skilaði hann fjárhag bæjarins í prýðilegu ástandi. Hann lét húsnæðismál borgarbúa mjög 

til sín taka. Eins og áður hefur komið fram fluttist mikill fjöldi fólks til höfuðborgarinnar 

á þessum árum. Vegna innflutningshafta hafði mjög dregið úr húsbyggingum síðustu árin 

fyrir stríð. Nýbyggingum hafði til að mynda fækkað svo mjög vegna þessa, að einungis 

voru fullgerðar 25 íbúðir í Reykjavík árið 1940, en höfðu þó verið að jafnaði 230 árin á 

undan. Bjarni fór þess á leit við ríkisstjórnina að hún beitti sér fyrir því að setuliðið rýmdi 

eitthvað af því húsnæði sem það hafði tekið yfir við hernámið. Jafnframt voru sett ströng 

lög um að bæjarbúar hefðu forgang að því húsnæði sem losnaði. Lög þessi voru sett í 

september árið 1941.
73

Það sama ár var hafist handa við að byggja 100 nýjar 

bráðabirgðaíbúðir.  

Á Alþingi beitti Bjarni sér fyrir þingsályktunartillögu til að örva byggingu 

íbúðarhúsnæðis með opinberri aðstoð. Jafnframt voru sett lög sem blésu nýju lífi í 

byggingarfélög verkamanna og byggingarsamvinnufélög. Þetta leiddi til þess að 290 

nýjar íbúðir voru byggðar í Reykjavík á árunum 1941-1945. Húsnæðisvandinn var þó 

engu að síður viðvarandi í borginni allt þetta tímabil.  

Í borgarstjóratíð Bjarna var jafnframt ákveðið að ráðast í mikil landakaup á 

vegum borgarinnar og voru fjölmargar jarðir í Kjós og Mosfellssveit keyptar. Á sama 

tíma voru Korpúlfsstaðir, Lambhagi og hluti úr Keldum keyptar af Thor Jensen. Bjarni 

taldi að þar væri framtíðarbyggingarsvæði Reykjvíkinga, og verður að segjast eins og er 

að þar var um mikla glöggskyggni að ræða. Þó spruttu af þessum kaupum miklar 

pólitískar deilur. Morgunblaðið taldi að hér væri um einhver stórfelldustu jarðarkaup á 
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Íslandi að ræða.
74

 Lögsagnarumdæmi borgarinnar var síðan fært út með lögum frá 

Alþingi árið 1943.  

Málefni hafnarinnar var einn af þeim málaflokkum sem Bjarni hafði mikinn 

áhuga á. Hann beitti sér fyrir stækkun hafnarinnar og gerði sér alla tíð grein fyrir 

mikilvægi hennar fyrir atvinnulíf bæjarins. Höfnin var að sama skapi afar mikilvæg 

tekjulind fyrir ríkissjóð, þar sem hún var helsta upp- og útskipunarhöfn landsins. Þegar 

stríðinu lauk tóku menn að huga að frekari nýsköpun atvinnulífsins. Bjarni Benediktsson 

hafði alltaf verið einkar áhugasamur um atvinnumál Reykvíkinga, eins og fjölmargar 

ræður og blaðagreinar hans frá þessum árum bera vitni um. Togarafloti landsmanna var 

gamall og úr sér genginn en hafði þó þjónað hlutverki sínu vel alla tíð. Nú var komið að 

endunýjun flotans og gerði Nýsköpunarstjórnin samninga um smíði fjölmargra nýrra 

togara við Englendinga. Þegar ljóst þótti að fáir reykvískir útgerðarmenn treystu sér til að 

kaupa hin nýju skip hafði Bjarni forgöngu um að Bæjarútgerð Reykjavíkur var stofnuð. 

Þetta gerði hann til að tryggja atvinnuhagsmuni Reykvíkinga, og einnig til að koma í veg 

fyrir að þessi miklu atvinnutæki færu öll til annara sveitarfélaga. Flokkskreddur í 

atvinnumálum voru honum fjarri, hann nýtti þau tækifæri sem skynsamleg þóttu. Eflaust 

hefði hann kosið að einstaklingar hefðu haft frumkvæði í þessu máli eins og öðrum sem 

að atvinnulífinu sneru. Væri sá möguleiki hins vegar ekki til staðar taldi hann sjálfsagt og 

nauðsynlegt að hið opinbera kæmi til skjalanna. Sama sinnis var einnig arftaki Bjarna  

Benediktssonar, Gunnar Thoroddsen, sem var einn af helstu leiðtogum Sjálfstæðismanna 

á þessum árum.
75

 Sú staðreynd undirstrikar hversu hallir forystumenn 

Sjálfstæðisflokksins voru undir ríkisafskipti þegar kom að atvinnumálum.   

Bjarni var kosinn á þing árið 1942 og sat þar þau ár sem hann átti eftir að gegna 

borgarstjóraembætti. Hann sætti jafnan nokkru ámæli frá andstæðingum sínum fyrir að 

gegna tveimur svo valdamiklum embættum. Rök þeirra voru þau að sá sem gegndi hvoru 

tveggja embættinu myndi að öllum líkindum sinna þeim báðum illa. Bjarni taldi hins 

vegar að embætti borgarstjóra væri svo pólitískt að sá einn gæti með góðu móti gegnt því 

sem hefði víðtæk pólitísk sambönd. Hann benti á að pólitísk örlög höfuðborgarinnar 

væru ekki, nema að hluta til, ráðin í bæjarstjórn Reykjavíkur, heldur færu þau að mestu 

leyti eftir því hvernig stjórn ríkisins væri háttað á hverjum tíma, sem og þeirri löggjöf 
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sem Alþingi setti, og þar með því ástandi sem ríkti í samfélaginu.
76

Hann taldi engan 

betur til þessarar hagsmunagæslu fallinn en borgarstjórann sjálfan. Þessara hagsmuna 

gætti Bjarni ætíð á Alþingi.  

Þegar borgarstjóraferill Bjarna er metinn verður ljóst að hann heldur til haga 

flestu því sem forverar hans í embætti höfðu gert. Jón Þorláksson hafði staðið að 

umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum á sinni tíð og hafði jafnframt umtalsverð afskipti 

af atvinnumálum. Virkjun Sogsins til rafvæðingar bæjarins var lokið. Pétur Halldórsson 

lagði grunninn að hitaveituvæðingu bæjarins ásamt Jóni og var það verk komið á góðan 

rekspöl þegar hann féll frá. Pétur hafði einnig látið mennta- og skólamál mjög til sín taka 

í borgarstjóratíð sinni.  Bjarni heldur hins vegar áfram uppbyggingu þessara stofnana. 

Hann stóð að stækkun Sogsvirkjunar, hélt áfram byggingu skóla, þar með töldum 

húsmæðraskólans, sem og hitaveituvæðingu, byggingu heilsugæslustöðvar og stækkunar 

hafnarinnar. Stofnun Bæjarútgerðar Reykjavíkur var hins vegar hugmynd Bjarna 

Benediktssonar en hún var þó mjög í anda þeirra opinberu afskiptastefnu í atvinnumálum 

sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði löngum fylgt.  

Hinn 5. febrúar árið 1947 var haldin aukafundur í bæjarstjórn Reykjavíkur. 

Tilefnið var að Bjarni Benediktsson hafði beðist lausnar frá embætti borgarstjóra. Gunnar 

Thoroddsen var einróma kosinn borgarstjóri í hans stað. Bjarni tók hins vegar sæti í 

ríkisstjórn Stefáns Jóhanns Stefánssonar.
77

 

2.4 Forsætisráðherra 1963-1970. 

Frá flokksforingja til þjóðarleiðtoga. 

 

Eins og áður var tekið fram starfar engin pólitísk forysta í tómarúmi. Pólitískar 

bjargir forystumanna takmarkast alltaf af þeim pólitísku straumum og stefnum sem efst 

eru á baugi í samfélaginu á hverjum tíma, ásamt því stofnanaumhverfi sem ávalt hlýtur 

að setja einstaklingum í pólitískri forystu ákveðnar skorður.  

Þegar skýra á frammistöðu einstaklings í pólitískri forystu er um leið farið að leita 

sálfræðilegra skýringa. Ýmsir sálrænir og persónulegir þættir viðkomandi forystumanns 
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geta þá verið til skoðunar, eins og dugnaður, metnaðargirni, sjálfstæði, árásargirni, 

menntun, hæfni í ræðumennsku, greind, og svo framvegis. 

Viðfangsefni þessa kafla er pólitísk forysta Bjarna Benediktssonar með tilliti til 

þeirra kenninga og þeirrar tilgátu sem sett var fram hér fyrr í ritgerðinni.  Þessi greining 

tekur til áranna 1963-1970, eða þau tæpu sjö ár sem hann var forsætisráðherra. 

Samhengisins vegna tel ég þó nauðsynlegt að skoða tímabilið sem Viðreisnarstjórnin sat 

við völd í heild sinni, ekki síst vegna þeirra áhrifa sem Bjarni hafði á stefnu og störf 

stjórnarinnar frá upphafi hennar og til þess dags er hann fellur frá. 

Árið 1959 var fyrir margra hluta sakir merkilegt ár í íslenskum stjórnmálum. Er 

þar fyrst að nefna að samkomulag náðist milli Alþýðuflokks, Sjálfstæðisflokks og 

Alþýðubandalags, um að gera veigamiklar breytingar á kjördæmaskipaninni. Fyrri skipan 

leiddi af sér mikið misrétti milli kjósenda eftir búsetu sem einkum kom 

Framsóknarflokknum til góða þar sem hann sótti fylgi sitt fyrst og fremst til dreifbýlis og 

sveita. Vart þarf að taka fram að Framsóknarmenn voru algjörlega andvígir breytingum á 

kjördæmaskipaninni. Í fáum orðum sagt höfðu sveitir og dreifbýli úrslitaáhrif á skipun til 

Alþingis.
78

  

Hinir miklu fólksflutningar sem áttu sér stað frá dreifbýli til þéttbýlis á þessum 

árum urðu til þess að auka stöðugt á óréttlætið. Æ færri atkvæði voru því að baki hverjum 

dreifbýlisþingmanni en að sama skapi fleiri atkvæði að baki hvers þingmanns í 

þéttbýlinu. Breytingunum var því ætlað að stuðla að jafnari kosningarétti landsmanna, 

með öðrum orðum að auka vægi þéttbýlis á kostnað dreifbýlis. Á fimmta áratugnum 

hafði Bjarni Benediktsson hvað eftir annað leitað  samkomulags við Framsóknarflokkinn 

um breytingar á kjördæmaskipaninni en þær munu allar hafa strandað á því að 

Framsóknarmenn fengust ekki til að viðurkenna jafnrétti kjósenda.
79

  

 Samkvæmt hinni nýju skipan var landinu nú deilt upp í átta kjördæmi sem 

skiptust eftir landshlutum. Reykjavík var þó eftir sem áður sérstakt kjördæmi. Jafnframt 

þessum breytingum var tekin upp hlutfallskosning. Þingsætum var fjölgað úr 52 í 60 og 

af þeim voru 11 uppbótarþingsæti, en þau gegna því hlutverki að jafna skiptingu 

þingsæta milli flokka í samræmi við kjörfylgi þeirra.
80

 Við stækkun kjördæmanna 
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fjölgaði umbjóðendum þingmanna og persónuleg tengsl þeirra við kjósendur urðu 

minni.
81

  

Breytingar á kjördæmaskipaninni krefst stjórnarskrárbreytinga. Það voru því 

tvennar kosningar til Alþingis árið 1959.   

Hræðslubandalagið, ríkisstjórn Hermanns Jónassonar, fór frá völdum í desember 

árið 1958 eftir að Alþýðusambandsþing neitaði Hermanni um frestun á umsömdum 

launahækkunum.
82

 Við tók minnihlutastjórn Emils Jónssonar, Alþýðuflokki, sem 

Sjálfstæðisflokkurinn varði vantrausti.   

Í vorkosningunum árið 1959, fengu Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur nauman 

meirihluta eða 26 þingsæti af þeim 52 þingsætum sem voru í gömlu kjördæmaskipaninni 

eða 55%. Í haustkosningunum fengu þessir sömu flokkar hins vegar 33 þingsæti með 

nánast sama hlutfalli atkvæða, eða tæpum 55%. Forsenda þess að Sjálfstæðisflokkurinn 

varði stjórn Alþýðuflokksins falli var því sú að flokkarnir stæðu að fyrrnefndum 

breytingum á kjördæmaskipaninni og að stjórn Emils Jónssonar réðist þegar í aðgerðir í 

efnahagsmálum, svo afstýra mætti þeim miklu hækkunum á framfærslukostnaði sem 

blasti við vegna verðbólgu.
83

 Kjördæmabreytingin var grundvöllur þess að 

Sjálfstæðisflokkur og Alþýðuflokkur gætu myndað meirihlutastjórn.  

Fimmta ráðuneyti Ólafs Thors, Viðreisnarstjórnin, var mynduð þann 20. 

Nóvember árið 1959. Það var í fyrsta skipti sem þessir tveir flokkar, Alþýðuflokkur og 

Sjálfstæðisflokkur, mynduðu með sér tveggja flokka samsteypustjórn.
84

 Í hinni nýju 

stjórn sátu sjö ráðherrar, fjórir frá Sjálfstæðisflokki en þrír frá Alþýðuflokki. Stjórnin  

naut stuðnings 33 þingmanna eins og áður sagði en stjórnarandstaðan  27 þingmanna.
85

  

Árið 1960, árið eftir valdatökuna, gaf stjórnin út bækling þar sem áform hennar í 

efnahagsmálum voru tíunduð. Rit þetta var nefnt „Viðreisn“ og þaðan fékk stjórnin nafn 

sitt og var æ síðan kölluð Viðreisnarstjórnin. Í riti þessu var sett fram það höfuðmarkmið 

að koma atvinnulífi landsmanna á traustan og heilbrigðan grundvöll.
86

  

Nær áratug áður hafði Bjarni Benediktsson haft frumkvæði af því að fá Benjamín 

Eiríksson hagfræðing heim til Íslands til að gera tillögur um breytingar á efnahagsmálum 

þjóðarinnar. Tillögur þessar voru mjög í anda þess sem Viðreisnarstjórnin stóð að níu 
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árum seinna. Bjarni Benediktsson var einn aðalhöfundur að stefnu stjórnarinnar í 

efnahagsmálum.  

Ráðstafanir Viðreisnarstjórnarinnar voru því nokkuð ólíkar þeim sem tíðkast 

höfðu í hagstjórn landsins fram að þessu, en þær höfðu að mestu gengið út á að viðhalda 

og lagfæra það kerfi hafta og millifærslna sem fyrir var. Skipt var um 

hagstjórnaraðferðir.
87

 Ríkisstjórnin hugðist standa að víðtækum ráðstöfunum í félags-, 

skatta- og viðskiptamálum. Þetta þýddi í raun að Viðreisnarstjórnin var mynduð til að 

uppræta haftakerfið sem Íslendingar höfðu búið við síðan árið 1931.  

Öll þau ríki í Vestur-Evrópu sem tekið höfðu upp haftastefnu voru búin að leggja 

þá stefnu af þegar hér var komið sögu. Ísland var eina landið sem enn bjó við stórfelld 

gjaldeyris- og innflutningshöft.
88

 Höft af þessu tagi geta ekki talist eðlilegur hluti af 

heilbrigðu efnahagskerfi, heldur verða aldrei annað en tímabundið neyðarúrræði. Mikil 

spilling þreifst einnig í skjóli haftanna. Ríkið átti og rak alla öflugustu bankana, og þar 

sátu fulltrúar stjórnmálaflokkanna og útdeildu fjármunum á neikvæðum vöxtum til þeirra 

sem þeim voru þóknanlegir. Allur innflutningur var háður opinberum leyfum. Pólitísk 

eða persónuleg sambönd réðu því oft hvort hagsmunir manna næðu fram að ganga eður 

ei. 

 Með því að hætta að halda genginu stöðugu og fylgja „raunsærri“ stefnu í 

gengismálum lækkaði krónan í verði gagnvart erlendri mynt. Við það hækkuðu erlendar 

vörur í verði. Þetta þýddi minni eftirspurn eftir þeim sem gerði stjórnvöldum kleift til að 

gefa innflutningsverslunina frjálsa.
89

 Þrátt fyrir þessar breytingar voru ennþá margvísleg 

höft til staðar á innflutningsversluninni og tollar voru áfram drjúg tekjulind ríkssjóðs.
90

 

Og ýmsar greinar nutu áfram verndar hins opinbera.    

Annað vandamál íslenska hagkerfisins á þessum tímum voru hinar eilífu, og oft á 

tíðum, miklu sveiflur. Aðalatvinnuvegur þjóðarinnar var sjávarútvegur og afkoma hans 

var tengd sveiflum á verði sjávarafurða á erlendum mörkuðum, sem og aflamagni sem 

réðst aftur af stórum hluta af sveiflum í lífríkinu. Íslendingar réðu augljóslega hvorugum 

þessara þátta.   

Bjarni Benediktsson gegndi embætti iðnaðarráðherra í hinni nýju stjórn, en hann 

var jafnframt dómsmálaráðherra. Svo virðist sem góð samvinna hafi tekist í stjórninni 
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strax frá upphafi.  Bjarni sagði síðar að samstarfið innan Viðreisnarstjórnarinnar hefði 

verið með allt öðrum hætti en tíðkast hafi áður. „Úr sögunni var hin stöðuga togstreita og 

hrossakaup. Nú var gengið beint að lausn þeirra málefna sem fyrir lágu, í stað 

umhugsunar um, hvers krefjast bæri af hinum aðilanum, ef slakað væri til eða við óskum 

hans orðið.“
91

 

Skipbrot stjórnar Hermanns Jónassonar hafði orðið til þess að Alþýðuflokkurinn 

tók að horfa meira til Sjálfstæðismanna um samstarf. Eindrægnin, sem báðir flokkarnir 

virðast hafa sýnt í stjórnarsamstarfinu, átti eflaust sinn þátt í því að Viðreisnarstjórnin 

hélt velli til ársins 1971, eða í þrjú kjörtímabil. Engin ríkisstjórn hefur setið lengur við 

völd hér á landi.  

Þær efnahagsráðstafanir sem Viðreisnarstjórnin réðst í eru taldar þær mestu sem 

nokkur íslensk ríkisstjórn hefur ráðist.
92

 Bótakerfið sem útflutningsgreinarnar höfðu búið 

við síðan árið 1951 var lagt niður. Gengið hafði verið rangt skráð um margra ára skeið og 

mikil skuldasöfnun  átt sér stað erlendis. Ný gengisstefna var tekin upp og var hún í 

samræmi við Bretton Woods- samkomulagið frá árinu 1944, sem kvað meðal annars á 

um föst verðhlutföll milli einstakra gjaldmiðla.
93

  

Til að verja kjör hinna efnaminni voru fjármunir til almannatrygginga stórauknir. 

Á fyrsta ári Viðreisnarstjórnarinnar tvöfölduðust útgjöld til almannatrygginga. 

  Tekjuskattur af almennum launatekjum var felldur niður. Stórlega var dregið úr 

höftum á hvers kyns innflutningi. Stefnt var að jafnvægi í peningamálum og að 

ríkissjóður yrði rekinn hallalaus. Fjármál hins opinbera voru tekin til endurskoðunar og 

komið var á 3% söluskatti sem lagður var á vörur og þjónustu. Útlánsvextir, sem voru 

langt umfram sparifjáraukningu voru hækkaðir umtalsvert til að sporna við útlánaþenslu í 

bankakerfinu. Þó voru gerðar ráðstafanir til að örva húsbyggingar almennings til eigin 

nota með auknum húsnæðislánum. Jafnframt voru innlánsvextir hækkaðir til að örva 

sparnað almennings. Vísitölukerfið var afnumið og bannað var að miða laun við 

breytingar á vísitölu.
94

 Var þetta gert til að stöðva sjálfvirka víxlhækkun launa og 

verðlags.  

Þær ráðstafanir sem Viðreisnarstjórnin greip til á árinu 1960 hlutu óhjákvæmilega 

að koma niður á lífskjörum þjóðarinnar, að minnsta kosti til skemmri tíma litið. Þetta ár 
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reyndist Íslendingum ekki eins gjöfult og árin á undan höfðu verið. Afli var tregur og 

afurðaverð fóru nú lækkandi á erlendum mörkuðum. En þrátt fyrir þetta sáust einnig ýmis 

batamerki. Sparifjármyndun var tekin að aukast og útlánaþensla að minnka í 

bankakerfinu.
95

  

Verkalýðshreyfingin átti eðlilega í erfiðleikum með að sætta sig við þá 

kjaraskerðingu sem ráðstafanir stjórnarinnar leiddu af sér fyrir félagsmenn hennar. Um 

sumarið kom til harðra vinnudeilna sem enduðu með því að samið var um umtalsverðar 

launahækkanir sem talið var að myndu auka launakostnað um 13-17%.
96

  

Þegar hér var komið sögu stóð ríkisstjórnin frammi fyrir nokkrum vanda. 

Augljóst þótti að atvinnuvegirnir gætu ekki staðið undir þeirri launahækkun sem samið 

hafði verið um. Til lausnar vandanum voru þrjár leiðir einkum taldar koma til greina.  

Ein var að hækka skatta og vexti. Önnur var að taka aftur upp höftin með nýjum 

gjaldeyrisskatti og uppbótum, styrkjum og millifærslum eins áður hafði tíðkast. Sú þriðja 

var að fella gengið. Í ágúst árið 1961 var gengið fellt um 12%.
97

 

Hafréttarráðstefna Sameinuðu þjóðanna var haldin árið 1960. Bjarni 

Benediktsson var einn af þeim sem sat ráðstefnuna fyrir Íslands hönd, enda hafði hann 

verið í fararbroddi eftir stíðið í landhelgismálum þjóðarinnar ásamt Ólafi Thors.  

Árið 1958 höfðu Íslendingar fært landhelgi sína einhliða út í 12 sjómílur og nú 

gerðu þeir kröfu um að sú gjörð yrði viðurkennd. Hvorki Bretar né Vestur-Þjóðverjar 

vildu una því, en báðar þessar þjóðir áttu hér mikla hagsmuni að verja, einkum þó Bretar. 

Hvorki gekk né rak í málinu og eftir ráðstefnuna kom þar að Bjarni Benediktsson hótaði, 

bak við tjöldin, að ef herskip hennar hátignar færu aftur inn fyrir 12 mílna línuna, en þar 

höfðu þau verið frá árinu 1958, myndi Ísland segja sig úr Atlantshafsbandalaginu. Þessi 

hótun mun hafa valdið nokkrum titringi, bæði í London og Washington, enda miklir 

öryggishagsmunir í húfi fyrir bandalagið.  

Bjarni sýndi hér að hann var raunsæismaður í stjórnmálum. Hann fylgdi, rétt eins 

og Bismarck hafði gert, utanríkispólitík sem byggðist á þjóðarhagsmunum og mati á 

mætti, eða „realpolitik“.
98

 Bjarni gerði sér glögga grein fyrir því valdi sem Íslendingar 

gætu haft, það er að segja „valdi hinna veiku“, og var jafnframt tilbúinn til að beita því 
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valdi ef með þurfti.
99

 Telja má víst að bæði Bretar og Bandaríkjamenn hafi fullvel vitað 

að Bjarni Benediktsson var ekki maður sem hafði í frammi innantómar hótanir. Hann var 

einn af þeim sem hvað harðast hafði beitt sér fyrir því að Íslendingar  gengu í NATO. Nú 

taldi hann að þjóðarhagsmunir væru slíkir að jafnvel aðild að NATO yrði að rifta ef í hart 

færi.     

Hótunin um úrsögn úr NATO leiddi til þess að árið 1961 var gerður 

landhelgissamningur við Breta og Vestur-Þjóðverja, þar sem þessar þjóðir viðurkenna 12 

mílna efnahagslögsögu Íslendinga, en þeir á móti skuldbundu sig til að skjóta frekari 

landhelgisdeilum til Alþjóðadómstólsins í Haag. Bjarni taldi sjálfur að með þessum 

samningum hefðu Íslendingar unnið sinn stærsta stjórnmálasigur til þess 

tíma.
100

Andstæðingar hans töluðu hins vegar um svikasamninga. 

Á þessum árum jókst sjávarafli til muna og afurðaverð á erlendum mörkuðum 

stórhækkaði. Munaði þar mestu um síldveiðar. Sjávarútvegurinn bar því að stórum hluta 

uppi hinn aukna hagvöxt. Landbúnaðurinn, sem var annar aðalatvinnuvegur þjóðarinnar, 

var hins vegar áfram hafður í öruggu skjóli hins opinbera með verndartollum og 

sjóðakerfum ýmiss konar, og var lítið við honum hróflað þau ár sem Viðreisnarstjórnin 

sat við völd.
101

 

 Alþingiskosningar voru í júní árið 1963 og missti þá stjórnin einn þingmann, 

fékk 32 menn kjörna, en stjórnarandstaðan fékk 28 þingmenn. 

Mjög náið samstarf tókst snemma með þeim Bjarna Benediktssyni og Ólafi 

Thors. Þótti Ólafi ekkert ráð vera ráðið nema Bjarni væri þar við. Þetta kom auðvitað til 

af persónulegu eiginleikum Bjarna. Hann var skarpgreindur og afar vel menntaður, 

vinnusamur svo af bar og gerði miklar kröfur til sjálfs sín og samstarfsmanna sinna. Ekki 

gerði hann síður kröfur til félaga sinna og vina í Sjálfstæðisflokknum sem valist höfðu til 

ábyrgðarstarfa. Bjarni gat verið afar óvæginn við andstæðinga sína og þá sem gengu gegn 

vilja hans. „Þeir komust að því að illt er að egna óbilgjarnan“.
102

 Sumum þótti Bjarni 

sýna einræðistilburði í flokknum. Hann var sagður stjórna með harðri hendi og undu 

margir illa því sem kallað var „flokksræði“.
103

 Flestir sem skrifað hafa um Bjarna og 
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þekktu hann af eigin raun virðast sammála um að hann hafi mildast mikið og þroskast 

með árunum. Hann var góður greinarhöfundur og ágætur ræðumaður.  

Ólafur Thors forsætisráðherra var sérstæður og framkvæmdasamur 

stjórnmálamaður. Hann var sagður drenglundaður og heiðarlegur, og náði með því laða 

að sér bæði samherja og andstæðinga.
104

Fríður maður sýnum, léttur í lund og ræðumaður 

góður. Hann var bjartsýnismaður og  hafði erft hugsjónahita föður síns.
105

 Ólafur kunni 

vel þá list að tala menn á sitt band og átti auðvelt með að umgangast fólk af ólíkum 

stéttum. Hann var sagður beita gamansemi við stjórnarstörfin.
106

 Hann gat skammað 

ráðherra sína blóðugum skömmum meðan allir skellihlógu en skildu þó vel alvöru 

málsins. Hann var ekki langrækin við pólitíska andstæðinga sína, en kunni að gjalda 

lausung við lýgi, ef svo bar undir. Ingibjörg Thors, eiginkona Ólafs sagði hann hafa haft 

tilfinningu fyrir því sem heppilegast var að gera hverju sinni, eins og hann kynni það sem 

hann hafði ekki lært.
107

En auðvitað var hann hvorki alvitur né óskeikull.
108

 Hann var, rétt 

eins og Bjarni, raunsæismaður í utanríkismálum.
109

 Saman stjórnuðu þeir Ólafur og 

Bjarni Sjálfstæðisflokknum frá árinu 1948 til 1961. Þeir höfðu ólíkan stjórnunarstíl, 

Ólafur beitti fremur mýkt og lempni, en Bjarni var óragari að beita afli ef með þurfti. 

Mattías Johannessen segir að Bjarni hafi verið húmanisti.
110

 Og hann þorði að vera 

heilsteyptur og misjafnlega vinsæll varaformaður og formaður flokks síns.
111

 

Við myndun Þjóðstjórnarinnar árið 1939 kom upp alvarlegur klofningur í 

Sjálfstæðisflokknum. Ólafur Thors formaður flokksins og ríflega helmingur 

þingflokksins vildi ganga til samstarfs við Framsóknarflokkinn og Alþýðuflokkinn um 

myndun þjóðstjórnar. Tæpur helmingur þingflokksins var andvígur þessum áformum  

sem um tíma klauf þingflokk Sjálfstæðisflokksins í tvær fylkingar. Bjarni Benediktsson, 

sem þá var utan þings stóð sem bjarg við hlið Ólafs og var raunar hans traustasti 

bandamaður.
112

 Svo djúpstæður reyndist þessi ágreiningur að um skeið fundaði 

þingflokkurinn í tvennu lagi.
113
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Í september árið 1961 var heilsu Ólafs Thors forsætisráðherra tekið svo að hraka 

að hann varð að taka sér hvíld frá  störfum. Hann var því ekki viðstaddur 14. landsfund 

Sjálfstæðisflokksins sem settur var þann 19. október það ár. Fyrir fundinn baðst Ólafur 

jafnframt undan endurkjöri sem formaður flokksins. 

Bjarni Benediktsson hafði verið kjörinn varaformaður Sjálfstæðisflokksins árið 

1948. Hann stýrði nú landsfundinum í fjarveru Ólafs. Bjarni var jafnframt kjörinn 

formaður flokksins á þessum sama fundi og var hann fyrstur formanna 

Sjálfstæðisflokksins til að vera kjörinn á landsfundi. Bjarni mun hafa talið eðlilegra að 

formaður sækti umboð sitt beint til landsfundar flokksins og mun hafa beitt sér fyrir því 

að þessi regla var tekin upp.  

Ólafur Thors tók aftur við stjórnarforystunni um áramótin 1961-1962. Tæpum 

tveimur árum seinna, eða 14. nóvember árið 1963 var svo komið heilsufari Ólafs að hann 

treysti sér ekki lengur til að gegna starfi forsætisráðherra og tók Bjarni Benediktsson þá 

við embætti hans og gegndi því til dauðadags.
114

 Ólafur var sagður hafa haft af því 

nokkrar áhyggjur um skeið að Bjarni Benediktsson næði ekki tökum á landsstjórninni. 

Þessar áhyggjur hurfu eftir júní- samkomulagið.
115

   

Ólafur Thors lést á gamlársdag árið 1964. Hann hafði verið formaður 

Sjálfstæðisflokksins í 27 ár.   

Þrátt fyrir kaupmáttaraukningu og umbyltingu í atvinnulífinu á árunum 1961 og 

1962 var svo komið árið 1963 að alvarleg þensla var orðin í peningamálum þjóðarinnar. 

Verðbólga var orðin verulegt vandamál aftur og ófriðlega horfði á vinnumarkaði.  

Bjarni Benediktsson hafði einungis setið á stóli forsætisráðherra í rúman mánuð 

þegar dró til tíðinda á vinnumarkaði. Í desember árið 1963 kom til víðtækra verkfalla 

sem stóðu þó ekki lengi. Bjarni beitti sér fyrir því að Alþýðusamband Íslands, 

Vinnuveitendasamband Íslands og ríkisstjórnin í sameiningu gerðu með sér samkomulag 

um að kaupgjald hækkaði ekki meira en atvinnuvegirnir gætu borið, enda væru frekari 

hækkanir ekki ávísun á neinar raunverulegar kjarabætur. Það samkomulag sem þarna 

náðist hefur verið nefnt júní-samkomulagið og var undirritað í þeim mánuði árið 1964.  

Fyrir Bjarna Benediktsson var þetta samkomulag mikill stjórnmálasigur. Brotið 

var blað í samskiptum verkalýðshreyfingarinnar og ríkisvaldsins. Nú ríkti mun meira 
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traust og jafnvel virðing á milli þessara aðila.
116

 Eðvarð Sigurðsson, formaður 

verkamannafélagsins Dagsbrúnar á þessum árum og pólitískur andstæðingur Bjarna til 

langs tíma sagði síðar að Bjarna látnum að hann teldi að Bjarni hefði átt stærstan þátt í 

lausn þessarar vinnudeilu. Nú varð loks nokkurs konar vopnahlé eftir átök þessara aðila á 

undangengnum árum.
117

  

Bjarni beitti sér nú fyrir því að koma á nýrri skipan í samskiptum aðila 

vinnumarkaðarins og ríkisvaldsins að erlendri fyrirmynd. Þetta er nefnt „lýðræðislegt 

samráðskerfi“ (e. democratic corporatism). Samráðskerfi felst í því að ríkisvaldið hafi 

formlegt og reglubundið samráð við alla helstu hagsmunaaðila í samfélaginu. En til að 

þetta geti orðið þurfa að vera til í samfélaginu öflug samtök hagsmunaaðila. Gagnkvæmt 

traust þarf að ríkja á milli aðila vinnumarkaðarins og ríkisins og samráðið þarf að vera 

varanlegt.  Jarðvegur sátta og samstöðu þarf að ríkja.
118

 

Samráðskerfi hafa einkum verið við lýði í smærri ríkjum Evrópu, eins og til 

dæmis Svíþjóð og Hollandi. Þetta eru oftast lönd sem eru lítils megandi í alþjóðakerfinu 

en jafnframt háð því vegna útflutningsgreina sinna.
119

 Þau hafa ekki burði til áhrifa í 

alþjóðakerfinu, smæðar sinnar vegna, og verða því að bæta sér upp öryggisleysið sem því 

fylgir með samstöðu og samráði innalands. Þetta þýðir að aðilar koma sér saman um 

stefnumótun í efnahags-, atvinnu og félagsmálum. Það myndast nokkurs konar sátt um 

skiptingu hinna efnislegu gæða. Sveigjanleiki er í samskiptum aðila og hins opinbera. 

Hvorki ríkið né markaðsöflin eru endilega aðalgerandinn.
120

 Með þessari aðferð hafa 

ýmiss smærri ríki í Evrópu náð að skapa sveigjanleika í hagstjórn sinni og frið á 

vinnumarkaði.  

Þótt forsendur hafi verið til að samráðskerfi virki eins á Íslandi og í öðrum litlum 

lýðræðisríkjum Evrópu varð það ekki raunin að öllu leyti. Samráðið náði aldrei að móta 

samskipti aðila vinnumarkaðarins með nægjanlega skipulögðum hætti.
121

 Þetta var þó 

ekki einhlítt. Í sumum greinum atvinnulífsins var oftast um mikið og náið samstarf aðila 

að ræða.
122

 Þetta átti einkum við í landbúnaði og sjávarútvegi.  
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  Vinnudeilur og verkföll voru þrátt fyrir allt viðvarandi vandamál allan 

Viðreisnartímann þótt ekki væru þær jafn illvígar og áður þekktist.  

Grundvöllur þeirrar samvinnu sem, þrátt fyrir allt, tókst með ríkisvaldinu og 

verkalýðshreyfingunni var að stórum hluta Bjarna Benediktssyni að þakka. Hið góða 

andrúmsloft sem skapaðist var byggt á gagnkvæmu trausti og virðingu og entist öll þau ár 

sem Bjarni var forsætisráðherra. Samráð var haft um hagsmunamál og upplýsingum 

miðlað. Ríkisstjórnin viðurkenndi skilyrðislaust rétt verkalýðhreyfingarinnar til að semja 

um kaup og kjör fyrir félagsmenn sína og einnig var viðurkenndur réttur hennar til að 

hafa áhrif á mál sem snertu meðlimi hennar beint eins og til dæmis húsnæðismál og ýmis 

konar réttindamál.
123

 Hins vegar er rétt að taka fram að ýmsir töldu ríkisvaldið hafa 

gengið full langt í „friðkaupum“ og „dekri“ við verkalýðshreyfinguna og bentu á 

byggingu Breiðholtshverfis máli sínu til stuðnings.
124

 En bygging þess hafði verið ein af 

þeim lausnum sem ríkisstjórnin og verkalýðshreyfingin höfðu samið um til lausnar 

húsnæðisvanda almennings.  

Í grein sem Bjarni ritaði í afmælisrit Varðar þann 13. febrúar 1956 leggur hann 

áherslu á rétt manna til að stofna félög um hagsmuni sína og ræðir jafnframt þá ábyrgð 

sem því fylgir. Hann varar í nefndri grein við að verklýðsfélög séu notuð til að ná fram 

pólitískum markmiðum en boðar gildi samúðar, gagnkvæms skilnings og samvinnu við 

lausn mála .
125

 Við Matthías Jóhannessen ritstjóra sagði Bjarni eitt sinn að ómögulegt 

væri að stjórna landinu nema með sáttfýsi og samningum, en með ákveðni ef með þarf.
126

 

Hann lagði ríka áherslu á að menn yrðu að þora að taka ákvarðanir og bætti við: „Annað 

hvort verður dæmt svo að ég hafi alltaf látið undan eða þá að ég hafi kunnað að semja til 

að ná takmarki“. Hann hafði að nokkru náð takmarki sem engin annar hafði náð, að eyða 

biturleik og tortryggni milli launþega og ríkisvalds.
127

  

Viðhorf Bjarna til verkalýðshreyfingarinnar, má telja, að hafi alla tíð verið 

jákvætt, og skýrir það auðvitað að nokkru gott samstarf sem stjórnvöld áttu við 

verkalýshreyfinguna á þessum árum. Hins vegar taldi Bjarni sjálfur að ýmsir forsprakkar 

atvinnulífsins hefðu horn í síðu sinni. Hann gat verið harður og óvæginn við 

atvinnurekendur engu síður en aðra ef á þurfti að halda. Og víst er að margir þeirra 
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óttuðust afleiðingar þess að ganga gegn vilja hans.
128

 Sjálfur átti hann engra persónulegra 

hagsmuna að gæta í viðskiptalífinu, var ekki fæddur með silfurskeið í munni. Hann lagði 

sem forsætisráðherra ríka áherslu á að blanda ríkisvaldinu aldrei í innbyrðis deilur 

verkalýðshreyfingarinnar.
129

   

Í upphafi hafði verkalýðshreyfingin verið algjörlega andsnúin þeirri stefnu sem 

Viðreisnarstjórnin tók upp á árinu 1960 og hafði með verkföllum á árinu 1961 jafnvel 

reynt að kollvarpa áformum hennar í efnahagsmálum. Ríkisstjórnin mætti þeirri tilraun af 

fullri einurð. Andstaða við efnhagsráðstafanir ríkisstjórnarinnar fóru svo þverrandi þegar 

árangur stefnu hennar fór að koma í ljós og sömuleiðis eftir að stjórnin hélt velli í 

kosningunum árið 1963.   

Hinar auknu tekjur sem þjóðarbúið hafði á þessum árum gerðu það að verkum að 

ýmsar verklegar framkvæmdir jukust til muna. En fleiri jákvæðar breytingar áttu sér stað 

í atvinnulífinu. Árið 1961 skipaði Bjarni Benediktsson, sem þá var iðnaðarráðherra, 

stóriðjunefnd. Henni var ætlað að kanna möguleika á nýtingu raforku til álvinnslu hér á 

landi. Það hafði lengi verið boðskapur Bjarna að tryggja bæri sem best efnahags- og 

atvinnuöryggi landsmanna með því að breikka grundvöll atvinnulífsins, bæði með því að 

byggja upp og efla þá atvinnuvegi sem fyrir voru, en ekki síður að skapa nýjar 

atvinnugreinar. Hið einhæfa atvinnulíf landsmanna hlyti óhjákvæmilega að leiða af sér 

sífelldar sveiflur í efnahagslífinu.  

Vinna stóriðjunefndarinnar leiddi til þess að árið 1966 var undirritaður samningur 

við svissneskt fyrirtæki, Sviss Aluminium, um uppbyggingu álvers við Straumsvík fyrir 

sunnan Hafnarfjörð. Samningur þessi var lagður fyrir Alþingi til samþykktar en allmiklar 

deilur urðu um ágæti þess að hefja hér stóriðju með aðkomu erlendra fyrirtækja. Töldu 

ýmsir andstæðingar stjórnarinnar varhugavert að efna til samstarfs við erlenda auðhringa 

og hleypa inn í landið fjármagni í svo miklu magni sem slíkar framkvæmdir kalla á. Þeir 

gagnrýndu einnig að raforkuverð væri of lágt og væri jafnvel undir kostnaðarverði.  Mest 

var þó gagnrýnt að fyrirtækið átti ekki að lúta íslenskum skattalögum. Einnig voru þeir til 

sem töldu að íslenskri menningu og þjóðerni stafaði stórfelld hætta af nærveru erlendra 

fyrirtækja á Íslandi. Bjarni skammaði þessa menn fyrir minnimáttarkennd. Þó hann væri 

sjálfur þjóðernissinni var þessi tegund af föðurlandsást honum lítt að skapi.  
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Ákveðin stefnubreyting varð því á Íslandi í atvinnumálum á valdatíma 

Viðreisnarstjórnarinnar. Með samningnum um álverið í Straumsvík og virkjun Búrfells 

hefst fyrir alvöru nýting orkulinda landsins til iðnaðar í samstarfi við erlenda aðila.
130

 

Vissulega var þessi þróun ekki í anda þeirrar frjálslyndu stefnumótunar sem falist hafði í 

afnámi hafta. Stóriðjustefnan gerði ráð fyrir algjöru forræði hins opinbera við 

uppbyggingu atvinnuvega af þessu tagi, bæði hvað varðaði virkjanaframkvæmdir og ekki 

síður alla sammningagerð við hina erlendu kaupendur orkunnar.
131

 Álverið í Straumsvík 

hóf starfsemi árið 1969. Kísilgúrverksmiðja var reist á vegum erlendra aðila við Mývatn 

nokkru áður.
132

  

Seint á árinu 1966 verða mikil umskipti í efnahagslífi þjóðarinnar til hins verra 

þegar síldarstofnin hrundi á sama tíma og afurðaverð á erlendum mörkuðum tók að falla.  

Alþingiskosningar voru árið 1967 og náði stjórnin, þrátt fyrir versnandi skilyrði í 

atvinnu og efnahagsmálum, að halda sama þingsætafjölda og hún fékk árið 1963.  

Hagur lands og þjóðar fór mjög versnandi árið 1967 og reyndist það einkar erfitt 

ár. Á sama tíma minnkaði síldarafli íslendinga um 40%. Árið eftir var síldaraflinn komin 

niður í 20% af því sem hann var þegar best lét, eða niður í svipað magn og hann var fyrir 

árið 1959. Í einni svipan varð allt það fjármagn sem þjóðin hafði bundið í síldveiðum 

óarðbært. Ofan á þetta bættist síðan verðfall á frystum fiski, og þá lokuðust á sama tíma 

skreiðarmarkaðir í Nígeríu vegna borgarastyrjaldar.  

Árin 1967 og 1968 féll útflutningsverðmæti Íslendinga um 45%. 

Kaupmáttaraukningin sem átt hafði sér stað árin á undan var í einu vetfangi orðin 

óraunhæf. Ríkisstjórnin reyndi að halda uppi opinberum framkvæmdum eins og frekast 

var unnt en það dugði þó skammt. Það reyndist nú lán að ráðist hafði verið í 

álversframkvæmdirnar, og bygging Búrfellsvirkjunar veitti sömuleiðis mörgum atvinnu. 

Fá fyrirtæki buðu verkamönnum viðlíka launakjör og álverið í Straumsvík gerði. Á 

fyrrnefndum árum var gengið fellt tvisvar sinnum og fór verð á Bandaríkjadal úr 43 

krónum í 88 krónur.
133

  

Hinn mikli tekju- og aflasamdráttur leiddi af sér atvinnuleysi og minnkandi 

kaupmátt. Tilfinnanlegast varð atvinnuleysið á árunum 1968 og 1969. Þessi ár voru allt 

að fimm þúsund manns atvinnulausir. Margir fluttu þá úr landi í atvinnuleit, einkum til 
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Norðurlandanna.
134

 Lífsafkoma þjóðarinnar var háð samvinnu og viðskiptum við aðrar 

þjóðir og var sett mikil vinna í að leita nýrra viðskiptatækifæra erlendis. Bjarni 

Benediktsson beitti sér fyrir frekari fisksölusamningum við Bandaríkjamenn og leitaði 

eftir aðstoð þeirra við uppbyggingu nýrra fyrirtækja.    

Fyrir tilstilli Bjarna varð að samkomulagi milli ríkisstjórnar, Alþýðusambands 

Íslands og Samtaka vinnuveitenda að stofnuð var Atvinnumálanefnd ríkisins. Bjarni tók 

sjálfur að sér að stýra nefndinni. Atvinnumálanefndum var einnig komið á fót í hverju 

kjördæmi landsins og var verkefni þeirra að fylgjst náið með atvinnulífinu og gera 

tillögur um hvernig auka mætti arðbæra vinnu í landinu.
135

 Stjórnmálin tóku að mótast 

meir af hinum hörðu skilyrðum kreppunar.
136

 

Bjarni hafði þá reglu bæði í samskiptum sínum við aðra stjórnmálflokka og  

verkalýðshreyfinguna að lofa aldrei meiru en hann gat staðið við. Hér verður því ekki 

haldið fram að honum hafi alltaf tekist að sætta ólík sjónarmið. Hann gat vissulega verið 

óvægin og harður andstæðingur og svo sem við mátti búast sló oft í brýnu. En eins og 

margir fremstu verkalýðsforkólfar þessa tíma hafa sagt opinberlega, var Bjarni alltaf 

drengilegur í samskiptum og stóð jafnan við orð sín.
137

 Í viðleitni sinni til að ná 

efnahagslífi þjóðarinnar upp úr öldudal kreppunnar leitaði Bjarni til stjórnarandstöðunnar 

um samvinnu. Viðreisnarstjórnin hafði nauman þingmeirihluta og mikið var rætt um 

nauðsyn þjóðarsamstöðu.
138

Á tímabili var rætt um að koma á þjóðstjórn, en af því varð 

þó ekki. 

Seint á árinu 1969 og á árinu 1970 tók að rofa til í efnahagsmálum og var það 

meðal annars því að þakka að afurðaverð tók að hækka á erlendum mörkuðum. 

Viðskiptakjör Íslendinga tóku ennfremur að batna. Þessi viðsnúningur leiddi til þess að 

atvinna jókst. Þá gengu Íslendingar í Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, þann 1. mars 

árið 1970 og við það lækkuðu tollar af iðnaðarvöru verulega. Þá var Iðnþróunarsjóður 

stofnaður til efla iðnað í landinu. Þau ár sem síldarævintýrið hafði staðið var mikil 

áhersla lögð á smíði báta til síldveiða á meðan skip til annara veiða voru vanrækt. Einnig 

höfðu verið byggðar fjölmargar síldarbræðslur og verkunarstöðvar fyrir síld. Allt 

miðaðist við síldina á þessum árum. Togaraflotinn var hins vegar úr sér gengin og 
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erfiðlega gekk að manna hann. Stjórnin beitti sér fyrir því að endurnýjun togarflotans var 

hafin. 

 Fjölmörgum nýjum stofnunum og skólum var komið á fót á þessum árum, og má 

þar nefna Hafrannsóknarstofnun,
139

Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins, Rannsóknastofnun 

landbúnaðarins og Rannsóknarstofnun byggingariðnaðarins, svo fátt eitt sé nefnt.
140

 Þá 

var Seðlabanki Íslands stofnaður með lögum frá Alþingi árið 1965.   

Afurðaverð fór hækkandi á árinu 1969 og það ásamt auknum afla bætti efnahag 

þjóðarinnar til muna. Jafnframt var gerð gangskör að því að auka aflaverðmæti með betri 

meðferð og nýtingu aflans og mikil sókn inn á nýja markaði var hafin. Iðnaðarframleiðsla 

tók að vaxa jafnt og þétt, bæði fyrir innlendan og erlendan markað. Þjóðartekjur á mann 

jukust um þriðjung á valdatíma Viðreisnarastjórnarinnar og kaupmáttur svipað. 

Þjóðarframleiðsla hafði stóraukist og verðbólga var lág.
141

  

Bjarni Benediktsson lést í eldsvoða á Þingvöllum 10. júlí árið 1970 ásamt 

eiginkonu sinni Sigríði Björnsdóttur og ungum dóttursyni þeirra. Þá var afstaðin hin 

djúpa kreppa sem hófst á árunum 1967-1968 og Bjarni hafði, þegar hér var komið sögu, 

fengið á sig landsföðurlegt yfirbragð.   

3. Hluti. Niðurstöður og ályktanir 

Það tímabil sem Bjarni Benediktsson var þáttakandi í stjórnmálum var tími 

mikilli breytinga. Stjórnmálaferill hans stóð sleitulaust frá árinu 1934 til dauðadags ef frá 

eru skilin tvö ár er hann var ritstjóri Morgunblaðsins. 

 Við upphaf ferils síns í stjórnmálum, er hann var fyrst kjörin bæjarfulltrúi 

Reykvíkinga, bjuggu Íslendingar við yfirgripsmikið og skilvirkt fyrirgreiðslukerfi í 

stjórnmálum. Skipti þá ekki máli hvort sú fyrirgreiðsla var við einstaklinga eða fyrirtæki.  

Verk stjórnmálamanna einkenndust af hagsmunagæslu og fyrirgreiðslu hvers 

konar. Íslenska fjórflokkakerfið sem einkum mótaðist á árunum 1916-1942 óx úr grasi 

við hlið stjórnsýslunnar.
142

Af þessu leiddi að flokkarnir þurfu ekki að keppa við öfluga 

stjórnsýslu heldur öðluðust þeir hlutdeild í henni, ef svo mætti segja, með 

                                                 

139
 http://www.hafro.is/undir.php?ID=2&REF=1 

140
 Gunnar Helgi Kristinsson,et.al.:„Atvinnustefna á Íslandi 1959-1991“.Háskóli Íslands.(1992)bls.107 

141
 Ólafur Teitur Guðnason.:„Forsætisráðherrar Íslands“.Bókaútgáfan Hólar.(2004)bls.311 

142
 Svanur Kristjánsson.:„Frá flokksræði til persónustjórnmála“.Háskólaútgáfan.(1994)bls.180 



 

46 

ríkisstjórnarþáttöku sinni. Þetta átti einkum við um Sjálfstæðisflokk, Framsóknarflokk og 

Alþýðuflokk. En þessir flokkar sátu oftast í ríkisstjórnum.   

Í hinu hreina fyrirgreiðslukerfi höfðu pólitískir fulltrúar mikið vald á flestum 

sviðum samfélagsins. Þeir deildu og drottnuðu. Samskiptareglurnar voru þær að 

kjósandinn gerði ákveðnar kröfur um fyrirgreiðslu af hálfu stjórnmálamannsins. Og 

útvegaði stjórnmálamaðurinn, að mati kjósandans, það sem beðið var um greiddi 

kjósandinn fyrir það með atkvæði sínu. Samskiptareglur valdakerfisins kröfðust því þess 

að stjórnmálmenn stunduðu fyrirgreiðslu. Gerð var krafa til flokkanna um að þeir 

tryggðu öryggi og framfærslu.
143

  Þegar kemur fram á sjöunda áratuginn verða kröfur um 

formfestu og jafnframt valddreifingu háværari. Hagsmunasamtök og þrýstihópar myndast 

í samfélaginu og reyna, hver um sig, að hafa áhrif á ríkisvaldið og löggjafann. Á sama 

tíma aukast kröfur um frekara jafnrétti og lýðræði. Ásamt kröfum um jafnara aðgengi 

allra landsmanna að hvers kyns gæðum samfélagsins. Valdakerfið varð blanda af 

fyrirgreiðslu- og margræðiskerfi. Aðgerðir Viðreinsnarstjórnarinnar í þá veru að rýmka 

innflutningsverslun og skrá gengið rétt urðu einar og sér til að draga nokkuð úr 

úthlutunarvaldi stjórnmálamanna.
144

 Með hagkerfisbreytingum og minni ríkisafskiptum 

sem Viðreisnarstjórnin stóð að minnkuðu því möguleikar stjórnmálmanna til að veita 

fyrirgreiðslu. Vaxandi mótsagnar tók að gæta milli umboðs og valds vegna þess að geta 

flokkanna til fyrirgreiðslu minnkaði. Flokkarnir reyndu að bæta sér þetta upp með að 

halda fast í allar mannaráðingar hins opinbera. Ekki hvað síst það vald sem ráðherrar hafa 

í þeim efnum.
145

  

Margræðiskerfi og fyrirgreiðslukerfi ganga út frá andstæðum lögmálum. 

Breytingarnar gerðu því auknar kröfur til stjórnmálamanna um ýmsa persónulega 

eiginleika og færni. Stjórnmálamanninum  verður, við þessar aðstæður, nauðsynlegt að 

geta sannfært kjósendur um ágæti sitt eftir öðrum leiðum en með fyrirgreiðslu.  Góð 

ræðumennska, persónutöfrar, hvers kyns, og sannfæringarkraftur verða dýrmætari 

eiginleikar en áður var. Kröfur til stjórnmálamannsinns aukast. Þegar ekki er hægt að 

koma færandi hendi verður að reiða sig á aðra þætti. 

 Á tíma Viðreisnarstjórnarinnar urðu atvinnuhættir mun fjölbreyttari en áður, 

iðnaður og verslun skipuðu stærri sess en verið hafði, menntun varð fjölbreyttari og 

stéttir sérfræðinga hvers kyns gerðu tilkall til áhrifa. Ríkisstarfsmönnum fjölgaði hratt og 
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félags-, mennta-, og heilbrigðiskerfið þandist út. Samfélagið allt sem og ríkisvaldið varð 

flóknara og rekstur þess vandasamari en áður.
146

  

Bjarni Benediktsson óx úr grasi sem stjórnmálamaður í blómlegu 

fyrirgreiðslukerfi og var þátttakandi í því eins og flestir stjórnmálamenn um hans daga. 

Sjálfstæðisflokkurinn varð fyrirgreiðsluflokkur, eins og fram hefur komið. Hann hafði þó 

þá sérstöðu fram yfir hina flokkana að hann réð einn yfir höfuðborginni áratugum saman 

og kom þar upp mjög blómlegu fyrirgreiðslukerfi sem nýttist honum einkar vel til að 

tryggja áframhaldandi völd sín.   

 Frá upphafi stjórnmálaferils síns var Bjarni Benediktsson einn af áhrifamestu 

mönnum Sjálfstæðisflokksins. Varla virðast neinar meiriháttar ákvarðanir hafa verið 

teknar í flokknum svo hann væri þar ekki kallaður til og alls engar væri um utanríkismál 

að ræða. Þetta kom auðvitað, og ekki hvað síst, til af yfirburðarþekkingu hans á lögfræði 

og einkum þó sjórnskipunarrétti. Þá áratugi sem hann var í pólitískri forystu á Íslandi 

gegndi hann flestum mikilvægustu embættum þjóðarinnar og var jafnan í fararbroddi 

hvar sem hann kom. 

 Í fyrsta kafla þessara ritgerðar voru settar fram tvær tilgátur um Bjarna 

Benediktsson sem forystumann. Hin fyrri þessara tveggja laut að borgarstjóratíð hans á 

árunum 1940-1947. Þar var sett fram sú staðhæfing að Bjarni hafi, fyrst og fremst verið 

„viðhaldandi“ forystumaður í störfum sínum sem borgarstjóri. Að hann hafi viðhaldið því 

„kerfi“ sem aðrir voru að búnir að byggja upp.   

Í síðari tilgátunni staðhæfði ég að hann hafi sem forsætisráðherra á árunum 1963-

1970 verið „umbreytandi“ forystumaður. Að hann hafi leitað nýrra leiða við stjórnun 

samfélagsins. Til að skilja þessa staðhæfingu er nauðsynlegt að skoða hvaða munur er á 

embætti forsætisráðherra annars vegar og embætti borgarstjóra hins vegar.  

Borgarstjóri er æðsti embættismaður borgarinnar. Hann er yfirmaður allra 

stofnana borgarinnar og hefur boðvald yfir starfsmönnum hennar. Þar sem 

Sjálfstæðisflokkurinn fór einn með völdin í borginni áratugum saman þurfti hann lítt að 

semja við aðra flokka um málefni borgarinnar. Umboðið var því einkar skýrt og pólitískt 

svigrúm borgarstjóra til stefnumótunar því mikið. Sú hefð skapaðist snemma innan 

Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að borgastjórinn væri jafnframt pólitískur oddviti 

flokksins í höfuðborginni. Vissulega er það svo að pólitískar bjargir einstaklings hljóta 
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meðal annars ætíð að markast af persónulegum styrkleika hans. Hins vegar getur 

borgarstjóri skipt sér af nánast hverju því sem undir fyrirtæki og stofnanir borgarinnar 

heyrir kjósi hann það á annað borð. Hann hefur boðvald yfir embættismönnum 

borgarinnar og getur krafist þess að þeir vinni í þeim anda sem hann og flokkur hans 

gerir kröfur til.
147

  

Starf forsætisráðherra er talsvert annars eðlis. Þar er fremur um, 

samræmingarhlutverk að ræða. Íslendingar búa við samsteypustjórnarkerfi, það er að 

segja að fleiri en einn flokkur fer að jafnaði með stjórn landsins, og ráðherrarnir koma 

því úr fleiri en einum flokki. Hann þarf því oft að sætta sjónarmið sem geta verið býsna 

ólík.  

Ríkisstjórnir á Íslandi eru ekki fjölskipað stjórnvald. En í fjölskipuðu stjórnvaldi 

(e. cabinet collective responsibility) felst að mikilvæg málefni eru rædd, ákvarðanir 

teknar sameiginlega á ríkisstjórnarfundum og bornar fram sem sameiginleg mál 

ríkisstjórnar.  Ráðherraræði er hér á landi hins vegar sterkt, það er að segja að vald 

ráðherra til ákvarðanatöku í þeim málaflokkum sem undir hann heyra. Forsætisráðherra 

hefur því ekki boðvald yfir ráðherrum sínum, Þótt vissulega hafi hann ætíð betri stöðu 

gagnvart samflokksmönnum sínum en ráðherrum annara flokka. Hins vegar hefur hann 

ríkt áhrifavald og hann hefur jafnframt pólitískt vald.
148

 Ráðherrarnir eru „hans“ 

ráðherrar. Ríksstjórnin er „hans“ ráðuneyti. 

Ekki er þó sennilegt að  einhver tiltekinn ráðherra fari fram með mál sem eru í 

beinni andstöðu við vilja forsætisráðherra. Slíkt gæti leitt til þess að viðkomandi yrði að 

segja af sér. En auðvitað er það svo um forsætisráðherrann, eins og borgarstjórann, að 

persónuleiki einstaklingsins hlýtur alltaf að ráða miklu um það hversu sterkt áhrifavald 

hans verður. Ef til vill má nota hér líkingamál, og segja að, starf borgarstjóra sé fremur 

að „róa“ á meðan starf forsætisráðherra sé fremur að „stýra“. Báðum þessum embættum 

fylgja mikil völd þó af ólíkum toga séu.  

Ekki skal hér gert lítið úr hlut Bjarna Benediktssonar í þeirri uppbyggingu sem 

varð í Reykjavík meðan hann gegndi þar embætti borgarstjóra. Hann var allra manna 

stundvísastur og gerði miklar kröfur til sjálfs sín, bæði hvað varðaði vinnutíma og afköst. 

Bjarni tók öll verkefni föstum tökum en var ekki alla  jafna afskiptasamur um dagleg 

störf borgarstarfsmanna. Hin góða menntun Bjarna, sem og dugnaður og greind, gerði 
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það að verkum að hann var jafnan kallaður til þegar ákvarðanir voru teknar í stærri 

málum. Hins vegar var það svo að stefnumótun í málefnum Reykjavíkurborgar voru verk 

forvera hans og enn aðrir höfðu byggt upp innviði flokksstarfsins í borginni. Bjarni hélt 

áfram þeirri uppbyggingu sem hafin var fyrir tíma hans  sem borgarstjóri. Hann efldi 

stofnanir borgarinnar sem þegar voru til staðar. En línurnar höfðu í grófum dráttum verið 

lagðar.  

Vissulega er það svo að milli „viðhaldandi“ og „umbreytandi“ forystumanna eru 

ekki alltaf skörp skil og skörun getur átt sér stað. Greiningarramminn er fyrst og fremst 

hugsaður til að hægt sé að leggja gróft mat á verk einstaklinga í pólitískri forystu. Hann 

er tiltölulega einfaldur í framsetningu en flokkun einstaklinga með tilliti til hans er ekki 

alltaf augljós. 

Frumkvæði Bjarna í atvinnumálum, einkum stofnun Bæjarútgerðar Reykjavíkur, 

mætti til dæmis nota sem rök fyrir því að telja hann „umbreytandi“ forystumann. En þar 

var um tiltölulega afmarkaðan málaflokk að ræða.  

Samkvæmt áðurnefndum greiningarramma, sem settur var fram hér fyrr í 

ritgerðinni, má einkum flokka „viðhaldandi“ forystu út frá skynsemismódelinu annars 

vegar, og ný-stofnanamódelinu hins vegar. Þegar ferill Bjarna sem borgarstjóra er 

skoðaður getur þó reynst erfitt að greina þarna á milli. Skynsemismódelið gengur út frá 

því að forysta vinni innan vel skilgreindra marka og markmiða og verk þeirra séu 

fyrirsjánleg á meðan ný-stofnanamódelið leggur áherslu á að viðhalda stöðugleika 

stofnana, tilgangi þeirra og hefðum. Ég tel að Bjarni hafi verið „viðhaldandi“ 

forystumaður sem borgarstjóri og flokka megi verk hans hvort tveggja undir skynsemis- 

og ný-stofnanamódelið. 

Í kaflanum um kenningar hér að framan var sett fram sú tilgáta að Bjarni hafi hins 

vegar sem forsætisráðherra verið „umbreytandi“ forystumaður. Helstu einkenni slíkra 

stjórnmálamanna eru að þeir bera fram nýjungar og skapa nýja möguleika og umbylta.  

Í greiningarrammanum voru kynntar tvær gerðir „umbreytandi“ forystumanna. 

Fyrri gerðin er í anda skynsemismódelsins en þar er foringinn sem umbreytir með því að 

endurskipuleggja og endurhanna, án þess að um grundvallarbreytingar sé að ræða. Hin 

síðari er hins vegar í anda ný-stofnanamódelsins en þar er greining á foringja sem ýmist 

umbreytir því kerfi sem hann stýrir eða skapar nýtt frá grunni með tilliti til breyttra 

pólitískra tíma. Það er mín niðurstaða að verk Bjarna falli mun frekar undir ný-

stofnanamódelið.  
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Þó svo að Viðreisnarárin hafi einkennst af erjum á vinnumarkaði náðist engu að 

síður mikill árangur í samskiptum verkalýðshreyfingarinnar og ríkisvaldsins, eins og áður 

hefur verið bent á. Bjarni Benediktsson var raunsæismaður í stjórnmálum. Hann var 

einnig maður sátta, gerði sér glögga grein fyrir því að án samráðs og samvinnu væri 

aldrei hægt að byggja upp traust milli aðila. Traust var forsenda þess að friður og 

stöðugleiki gæti ríkt á vinnumarkaði. Fyrir tilstuðlan Bjarna komst á nýskipan í breyttu 

umhverfi sem fellur vel að kenningum ný-stofnanafræðinnar. Hann leitaði nýrra leiða til 

að ná markmiðum sínum, leiða sem ekki höfðu verið farnar hér á landi áður. Hitt er svo 

annað mál að ekki náðist að koma á því samráði hér á landi sem að var stefnt í upphafi, 

eins og áður hefur komið fram, og ýmsar aðrar smáþjóðir í Evrópu komu á. Í grein sinni 

um pólitíska forystu bendir Erwin C. Hargrove á að munurinn á „viðhaldandi“ og 

„umbreytandi“ forystu felist ekki endilega í því hverju viðkomandi forystumaður hafi 

náð fram, heldur stundum og jafnvel fremur því sem hann „reyndi“ að ná fram.
149

 

Í landhelgismálinu fer Bjarni Benediktsson einnig nýjar og ótroðnar slóðir. Hann 

hótar helstu bandamönnum Íslendinga úrsögn úr NATO. Hann notar þær bjargir sem 

hann hefur yfir að ráða til að knýja fram lausn, nýtir þær sem tiltækar eru og hefur sigur.  

Þó er Bjarni þannig gerður að hann vildi helst af öllu finna málamiðlun í þeim 

deilum sem hann reyndi að leysa. Hann vildi jafnan semja. Hann lagði alltaf ríka áherslu 

á að Íslendingar færu að alþjóðalögum í landhelgisbaráttunni. Sú staðreynd kemur vel 

heim og saman við skóla ný-stofnanafræðanna sem leggur áherslu á að tekið sé tillit til 

„hefða“ og „vilja“ stofnana. Bjarni lagði alla tíð ríka áherslu á formfestu í störfum sínum 

sem ráðherra.    

Í atvinnumálum hefur Bjarni forgöngu um að Stóriðjunefnd er stofnuð og að  

Íslendingar hefji nýtingu orkulinda landsins til stóriðju í samstarfi við erlenda aðila. Hér 

var um algera nýjung að ræða. Bjarni er hér greinilega í hlutverki hins „umbreytandi“ 

foringja. Hið opinbera skóp alla umgjörð í þessum málaflokki. Bæði hvað varðar 

virkjanaframkvæmdir og ekki síður alla samningagerð við hina erlendu aðila. Þetta fellur 

vel að hugmundum ný-stofnanafræðanna sem leggja áherslu á formfestu og regluverk 

stofnana.  
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„Að fást við stjórnmál er að klappa harðan stein, sem seint vinnst, en má þó 

steinsmiðnum aldrei þverra móður né gleymast nákvæmnin“.
150

 Svo segir þýski 

félagsfræðingurinn Max Weber í ritgerð sinni um starf stjórmálamannsins. Víst er að 

Bjarni Benediktsson var ólatur að klappa þann stein sem stjórnmálin eru. Honum þvarr 

heldur aldrei móður í viðleitni sinni til að bæta það samfélag sem hann valdist til forystu 

fyrir. Hann var harðjaxl sem engu eirði, ef því var að skipta, en einnig  maður sátta og 

málamiðlana. Fæstir stjórnmálamenn skipta máli fyrir söguna. Flestir þeirra eru einungis 

„vel smurðar atkvæðavélar“
151

 sem litlu máli skipta og gleymast fyrr en varir. Bjarni 

Benediktsson var ekki einn af þeim.    
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