Þættir úr sögu kalda stríðsins á Íslandi
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„Smásmuguleg vernd
ærunnar“
Um árásirnar á forvígismenn Varins lands og
málaferlin sem af þeim hlutust

Í

síðasta hefti Þjóðmála sagði Þorsteinn
að almenningur væri undir niðri andvígur
Sæmundsson sögu undirskriftasöfnunar
veru hersins, þótt meirihluti kjósenda
Varins lands. Henni var hrint af stokkunum
styddi aðildina að Atlantshafsbandalaginu.
um miðjan janúar 1974. Þá voru rúmir
Einar Ágústsson utanríkisráðherra lýsti yfir
sex mánuðir frá því að vinstri stjórn Ólafs
því á blaðamannafundi í Kaupmannahöfn
Jóhannessonar (1971–1974) hafði óskað
að meirihluti þjóðarinnar vildi að herinn
eftir endurskoðun varnarsamningsins við
yrði látinn fara. Þeir sem stóðu að undirBandaríkin frá 1951. Þar sem ekki hafði
skriftasöfnun Varins lands vissu innra með
náðst samkomulag gátu íslensk stjórnvöld
sér að þetta væri rangt. Þeir töldu fullvíst
sagt samningnum einhliða upp og þar með
að meirihluti landsmanna væri andvígur
vísað varnarliðinu úr
brottför
varnarliðsins
landi. Brottför varnarvið þær aðstæður sem þá
liðsins var ein af forríktu á alþjóðavettvangi.
sendum þessa stjórnarÁform ríkisstjórnarinnar
samstarfs og stjórnarherrog yfirlýsingar ráðherra
arnir fóru ekki dult með
gengju því í berhögg við
áform sín opinberlega.
vilja meirihluta kjósenda.
Í fjölmiðlum hafði líka
En hvernig átti að sýna
lengi verið klifað á því
fram
á þetta? Þá sem nú var
„Rakkar Nixons“. Skopmynd af
nokkrum forvígismönnum Varins lands.
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mikil vinstri slagsíða á fjölmiðlaumræðunni
og fylgjendur varnarsamstarfsins við
Bandaríkin voru ekki jafn duglegir við
að skrifa í blöðin og andstæðingar þess. Á
þessum árum voru auk þess ekki framkvæmdar skoðanakannanir. Þremur háskólakennurum og vinum, Ragnari Ingimarssyni, Þorsteini Sæmundssyni og Þorvaldi Búasyni, fannst að við svo búið mætti
ekki standa. Þeir ákváðu að ganga sjálfir
fram fyrir skjöldu og efna til almennrar
undirskriftasöfnunar. Fljótlega bættust í
hópinn nokkrir kunningjar þeirra og fleiri
sem hugsuðu á svipuðum nótum. Þegar hafist var handa voru þeir fjórtán sem skrifuðu
undir ávarp Varins lands og töldust þar með
forsvarsmenn undirskriftasöfnunarinnar:
Bjarni Helgason jarðvegsfræðingur
Björn Stefánsson skrifstofustjóri
Hreggviður Jónsson framkvæmdastjóri
Hörður Einarsson hrl.
Jónatan Þórmundsson prófessor
Ólafur Ingólfsson B.A.
Óttar Yngvason hdl.
Ragnar Ingimarsson prófessor
Stefán Skarphéðinsson stud.jur.
Unnar Stefánsson viðskiptafræðingur
Valdimar Magnússon framkvæmdastjóri
Þorsteinn Sæmundsson stjörnufræðingur
Þorvaldur Búason eðlisfræðingur
Þór Vilhjálmsson prófessor

Allir þessir menn voru eindregið þeirrar
skoðunar að það væri affarasælast fyrir
Íslendinga að taka áfram fullan þátt í
varnarsamstarfi vestrænna lýðræðisþjóða.
Hér á landi ættu að vera traustar varnir,
ekki aðeins í Íslands þágu heldur og í þágu
annarra þjóða við Norður-Atlantshaf og
varnarsamstarfs Atlantshafsbandalagsins í
heild sinni. Það væri trygging þess að Ísland
héldi frelsi og sjálfstæði. Varnarlaust Ísland
myndi auk þess veikja samningsstöðu vestrænna ríkja í tilraunum þeirra til að draga úr
vígbúnaði í heiminum. Öllum kjörgengum
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Íslendingum var því boðið að skrifa undir
eftirfarandi yfirlýsingu:
Við undirrituð skorum á ríkisstjórn og Alþingi að standa vörð um öryggi og sjálfstæði
íslensku þjóðarinnar með því að treysta
samstarfið innan Atlantshafsbandalagsins,
en leggja á hilluna ótímabær áform um
uppsögn varnarsamstarfsins við Bandaríkin
og brottvísun varnarliðsins.

Skemmst er frá því að segja að á fáum vikum
skrifuðu 55.522 manns undir þessa yfirlýsingu eða rúmlega helmingur þeirra sem
greitt höfðu atkvæði í alþingiskosningunum
1971.

U

ndirskriftasöfnun Varins lands olli
þáttaskilum í íslenskri stjórnmálasögu.
Hún gekk af þeirri goðsögn vinstri manna
dauðri að þorri landsmanna væri andvígur
veru bandaríska varnarliðsins í landinu.
Afleiðingin var sú að aldrei aftur var mynduð
ríkisstjórn sem hafði brottför varnarliðsins á
stefnuskrá sinni. Það hafði áður verið skilyrði Sósíalistaflokksins/Alþýðubandalagsins
fyrir stjórnarþátttöku að herinn hyrfi úr
landi, sbr. stefnu vinstri stjórnanna 1956–
1958 og 1971–1978. Eftir undirskriftasöfnun Varins lands var sem allur máttur
væri úr samtökum herstöðvaandstæðinga og
aldrei síðan var minnst á brottför hersins í
stjórnarsáttmálum vinstri stjórna.
En þótt stuðningur við undirskriftasöfnunina væri mikill var jafnframt
geysihörð andstaða við hana. Má segja að
yst á vinstri væng stjórnmálanna hafi menn
farið hamförum við að gera undirskriftasöfnunina tortryggilega og varpa rýrð á
forvígismenn hennar. Ástæðan var einföld: Herstöðvaandstæðingar vissu alltaf að
bakland þeirra var lítið og undirskriftasöfnun af þessu tagi gat leitt það í ljós með
óyggjandi hætti. Þess vegna varð að berjast
með kjafti og klóm gegn undirskriftasöfnun
Varins lands.

Dæmi um „frétta“-flutning Þjóðviljans. Svona sagði blaðið frá því þegar það spurðist að forsvarsmenn
Varins lands hygðust gefa miskabætur, sem þeim yrðu dæmdar, til velgjörðarmála. Birt er mynd frá
afhendingu undirskriftalistanna, þar sem Þorsteinn Sæmundsson les upp áskorun Varins lands, og
hausum Nixons Bandaríkjaforseta og Kissingers utanríkisráðherra Bandaríkjanna skeytt á búka þeirra
sem tóku við undirskriftalistunum.

Baráttuaðferðir
herstöðvaandstæðinga
voru aðallega rógur og svívirðingar. Forvígismenn Varins lands voru hæddir og
smáðir í endalausum árásargreinum í Þjóðviljanum en einnig í blöðunum Nýju landi
og Stúdentablaðinu og stöku greinum í
Tímanum og Alþýðublaðinu. Hin hörkulegu
viðbrögð höfðu meðal annars þær afleiðingar að undirskriftasöfnunin og forvígismenn hennar nutu ekki sannmælis í ríkisfjölmiðlunum.
Tæpum 35 árum síðar sýnast árásirnar
á forsvarsmenn Varins lands með öllu
óréttlætanlegar og nánast út í hött. Auðvitað var ekkert við það að athuga að
fjórtán einstaklingar úti í bæ, ef svo má
segja, skyldu efna til almennrar undirskriftasöfnunar til að mótmæla yfirlýstum

áformum ríkisstjórnarinnar sem þeir
töldu hvorki í samræmi við þjóðarvilja né
þjóðarhag. Þetta er sjálfsagður lýðræðislegur réttur. Hér var um einfalda undirskriftasöfnun að ræða. Sjálfboðaliðar
gengu með lista milli manna. Af fúsum og
frjálsum vilja skrifaði fólk undir kurteislega
orðaða áskorun til ríkisstjórnarinnar. Í
framhaldinu var undirskriftunum raðað,
annars vegar í stafrófsröð og hins vegar
eftir heimilisföngum. Síðan var gengið
úr skugga um að þeir sem skrifuðu undir
væru á kjörskrá. Forsvarsmenn Varins lands
tóku ekki þátt í stjórnmálaþrætum meðan á
undirskriftasöfnuninni stóð og reyndu ekki
að flytja mál sitt með öðrum hætti en að
leggja fram áskorunina sem öllum var frjálst
að hunsa eða skrifa undir.
Þjóðmál HAUST 2008
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Þrettán af fjórtán forgöngumönnum Varins lands. Myndin var tekin þegar undirskriftasöfnunin var kynnt 15.
janúar 1974. Frá vinstri: Stefán Skarphéðinsson, Valdimar Magnússon, Unnar Stefánsson, Jónatan Þórmundsson,
Hreggviður Jónsson, Þorvaldur Búason, Þorsteinn Sæmundsson, Þór Vilhjálmsson, Ragnar Ingimarsson, Óttar
Yngvason, Ólafur Ingólfsson, Björn Stefánsson og Hörður Einarsson. Bjarni Helgason var fjarverandi. Til hægri
er svo skopmynd Sigrúnar Eldjárns af þrettánmenningunum, ásamt háðvísum Þórarins Eldjárns og Kristins
Einarssonar, sem birtust yfir þvera síðu í Þjóðviljanum 29. desember 1976.

Þ

egar Varið land var kynnt á blaðamannafundi 15. janúar 1974 hófst
samstundis skipuleg ófrægingarherferð í
Þjóðviljanum sem þá var ritstýrt af Svavari Gestssyni og Kjartani Ólafssyni. Stefið
í þeirri ófrægingarherferð var að fjórtánmenningarnir ætluðu að sjá til þess að
erlendur her væri í landinu um aldur og
ævi. Þeir gengju erinda Bandaríkjanna, væru
ekki lengur Íslendingar heldur „ný manntegund“, „amerískir Íslendingar“! Augljóslega ættu þeir fjárhagslegra hagsmuna að
gæta. Watergate-málið var þá aðalfréttaefni
heimsins og fékk undirskriftasöfnunin fljótt
viðurnefnið Watergate-víxillinn í Þjóðviljanum en einnig „landráðavíxillinn“. Ítrekað
var talað um „Votergeitdeild Sjálfstæðisflokksins“.
Þegar í ljós kom að tölva var notuð við
úrvinnslu undirskriftanna var því lýst yfir
að hér ættu sér stað mestu persónunjósnir í
sögu landsins. Ljóst væri að Íslendingar ættu
ekki hugmyndina að slíkum vinnubrögðum
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heldur hlytu „fagmenn frá Watergate“ að
eiga hér hlut að máli. Með undirskriftasöfnuninni væri verið „að halda uppi njósnum
um íslenska ríkisborgara, skoðanir þeirra og
athafnir“. Tölvuvinnsla söfnunarinnar væri
„fyrsta pólitíska tölvuskráin á Íslandi“, gerð
hennar væri „glæpsamlegt trúnaðarbrot“ og
heyrði undir „grófustu njósnastarfsemi um
persónulega hagi fólks“. Hættulegast væri
þó að tölvuskráin gengi beint til bandarískra
sendimanna á Íslandi. Þess var krafist að
yfirvöld rannsökuðu hvernig tengslum
bandarísku leyniþjónustunnar, CIA, og forvígismanna Varins lands væri háttað.
Meðan á undirskriftasöfnuninni stóð
birtust „fréttir“ um það í Þjóðviljanum að
gengið væri fram af „geigvænlegu smekkleysi“ við söfnunina. Atvinnurekendur
kúguðu starfsfólk sitt til að skrifa undir með
því að hóta uppsögn að öðrum kosti, „næsta
ómálga börn“ bæru undirskriftalista milli
húsa, herjað væri á varnarlausa sjúklinga
á sjúkrahúsum og farlama gamalmenni

á elliheimilum, margir væru látnir skrifa
tvisvar eða oftar og dæmi væru um að undirskriftir hefðu verið falsaðar o.s.frv.
Á síðum Þjóðviljans voru birtar háðvísur
um forvígismenn Varins lands og skrípamyndir og þeir kallaðir öllum illum nöfnum.
Sagt var að þetta væru menn sem vildu óðfúsir „þjóna sínum erlendu herrum“ og gerast þannig „stjórnmálamenn og gleðikonur í
senn“. Þeir væru svo siðvilltir að þeir vektu
„fyrirlitningu og ógeð hjá hverjum sæmilega
siðuðum manni“. Í Stúdentablaðinu sagði
ritstjórinn, Rúnar Ármann Arthursson:
„Orð eins og þjóðníðingur eða landráðamaður falla dauð niður á pappírinn hjá þeirri
smán sem upphafsmenn [Varins lands] hafa
gert sjálfstæðum vilja íslensku þjóðarinnar“.

„Raunar er alger óþarfi að skilgreina
þessar kanamellur stéttarlega,“ skrifaði
Dagur Þorleifsson blaðamaður á Þjóðviljanum: „svipmótið á fésunum á myndinni
sem birtist í Morgunblaðinu á miðvikudag
[af forvígismönnum Varins lands] ætti að
segja næga sögu um það, hvers konar tegund er hér á ferð.“ Dagur sagði að forvígismenn Varins lands væru „fífl“ sem hefði
verið att á foraðið, ekki hafi þótt þorandi
að „setja í þetta skítverk aðrar persónur en
þær, sem þegar eru svo illræmdar fyrir brask
og skúmaskotsmakk að þær hafa engu að
tapa hvað álit snertir, ásamt með nokkrum
sem lengi hafa aðallega haft það hlutverk að
vera til athlægis í flokkum og samtökum,
sem þeir hafa verið að puða í . . . “
Þjóðmál HAUST 2008
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„Frétt“ úr Þjóðviljanum um yfirlýsingu og
undirskriftir 152-menninganna.

F

orsvarsmenn Varins lands vildu ekki
una því að svívirðingar, rangfærslur og
falsanir af þessu tagi væru hluti af eðlilegri
umræðuhefð og freistuðu þess að fá sumar
ærumeiðingarnar ómerktar fyrir dómi og
æruþjófana dæmda til sektar. Þetta þótti
hin mesta ósvinna í rauðum herbúðum.
Þaðan var hrópað að nú ætluðu hin forstokkuðu afturhaldsöfl að koma andstæðingum
sínum í tukthúsið. Í skjóli úreltrar meiðyrðalöggjafar væri ráðist á frumstæðustu
mannréttindi, prentfrelsið og tjáningarfrelsi.
„Réttarofsóknir“ þessar ættu sér engar
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hliðstæður hérlendis „nema ef vera kynnu
galdraofsóknirnar á hinum myrku öldum
Íslandssögunnar“. Forsvarsmenn Varins
lands hefðu sama hátt á og „skoðanabræður“
þeirra, hinir illræmdu herforingjar við völd á
Spáni og í Portúgal og Grikklandi – siguðu
dómstólunum á andstæðinga sína þegar flett
væri ofan af „skuggalegum áformum“ þeirra.
Skáldinu Einari Braga varð tíðrætt um
„fasistatilburði“ forvígismanna Varins lands.
Þessir „kumpánar“, „riddarar ömurleikans“
ætluðu sér að „kveða niður málefnalega
umræðu“. Um væri að ræða „ósvífnustu árás
á tjáningarfrelsi landsmanna“ sem dæmi
væru til. „Þar sem slík dusilmenni hafa
komist í valdaaðstöðu,“ skrifaði Einar Bragi,
„hefur andlegt frelsi verið kæft, menn dregnir
fyrir dómstóla og dæmdir til tugthúsvistar,
innilokunar á geðveikrahælum, útlegðar eða
stórra fjárútláta í þeim tilgangi að hræða aðra
frá því að notfæra sér það tjáningarfrelsi, sem
hverjum ber að guðs og manna lögum“.
Til stuðnings þeim sem stefnt var fyrir
ærumeiðingar skrifuðu 152 kunnir menn,
flestir á vinstri vængnum, undir harðorða
yfirlýsingu þar sem mótmælt var „athæfi“
forvígismanna Varins lands og „réttarofsóknum“ þeirra (sjá til vinstri á þessari
opnu, bls. 76).

M

örg ummæli voru dæmd dauð og
ómerk í málaferlunum en sektir og
miskabætur voru óverulegar. Tveir voru
dæmdir til að greiða miskabætur: Rúnar
Ármann Arthursson 15.000 kr. og Svavar
Gestsson (sem ábyrgðarmaður Þjóðviljans
vegna skrifa Dags Þorleifssonar) 25.000 kr.
Að auki var Svavar dæmdur til að greiða
30.000 kr. í sekt vegna skrifa Dags, 20.000
kr. vegna skrifa Úlfars Þormóðssonar og
34.000 vegna eigin skrifa. Rúnar Ármann
var dæmdur til að greiða 25.000 sekt vegna
eigin skrifa, Guðsteinn Þengilsson læknir
10.000 kr. sekt og Einar Bragi 15.000 kr.
sekt.

Margt var kúnstugt í réttarhöldunum eins
og oft vill verða hjá íslenskum dómstólum.
Dómarar í héraði voru fimm og er óhætt
að segja að flestir þeirra hafi verið vilhallir
hinum stefndu. Sem dæmi má nefna Hrafn
Bragason, sem fór með fjögur mál af tíu.
Hrafn hélt því fram í dómum sínum að
forsvarsmenn Varins lands hefðu mátt vita
hverju þeir mættu eiga von á með því að
blanda sér í annað eins hitamál og dvöl
Bandaríkjahers á Íslandi. Þá hélt hann
því fram að almenn undirskriftasöfnun
væri í andstöðu við meginreglur íslenskrar
stjórnskipunar! Hann sagði að framkvæmd
slíkrar undirskriftasöfnunar væri því „oft til
þess fallin að valda persónulegum óþægindum og árekstrum manna á meðal . . . slík almenn undirskriftasöfnun í viðkvæmu deilumáli var sem slík fallin til að valda ófriði“.
Þá taldi Hrafn dómari að refsiverð ummæli
sem féllu í stjórnmáladeilum væru „síður til
þess fallin að meiða þann, sem þeim er beint
að“! Dómarinn bætti við, í þessari undarlegu
röksemdafærslu sinni: „Jafnvel má orða, að
ummælin geti haft þveröfug áhrif.“ Og þar
með vörðuðu þau ekki við hegningarlög,
eða hvað?! Almennt má segja að í þessum
dómum hafi dómararnir tekið undir með
lögmanni stefndu sem hélt því fram að á
bak við hið pólitíska frelsi væru svo ríkir
almannahagsmunir að „smásmuguleg vernd
ærunnar“ yrði að víkja.
Flestum málanna var áfrýjað til Hæstaréttar. Þar gerðust þau sögulegu tíðindi að
ábyrgðarmaður Þjóðviljans, Svavar Gestsson, var dæmdur til að greiða sekt vegna
skrifa blaðamanns Þjóðviljans, Úlfars Þormóðssonar, þótt Úlfar hefði merkt skrif sín í
blaðinu „-úþ“ og gengist fúslega við því fyrir
dómi að hann væri höfundar umræddra
skrifa. Dómarar Hæstaréttar drógu hins
vegar þá ályktun af ákveðnu lagaákvæði að
höfundur bæri því aðeins ábyrgð á efni rits
að hann hefði nafngreint sig! „Merkið -úþ
verður ekki talin næg nafngreining í skilnÞjóðmál HAUST 2008
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ingi nefnds lagaákvæðis,“ sögðu hæstaréttardómararnir ábúðarfullir, „og skiptir hér ekki
máli, þótt aðalstefndi, Úlfar Þormóðsson,
sem starfaði á umræddu tímabili sem
blaðamaður við Þjóðviljann, hafi í máli þessu
lýst yfir því, að hann sé höfundur greinanna.“ – Er óhætt að segja að vegir íslenskra
dómstóla séu órannsakanlegir, svo sem við
höfum kynnst í seinni tíð.
Þegar dómar féllu var settur á fót svokallaður „Málfrelsissjóður“ til stuðnings þeim
sem sóttir væru til saka á grundvelli meiðyrðalöggjafar. Jafnframt var hafin fjársöfnun handa þeim sem dæmdir voru í málum
Varins lands til greiðslu miskabóta og málskostnaðar. Undir ávarp Málfrelsissjóðs skrifuðu ýmsir þjóðkunnir vinstri menn (sjá til
hægri á þessari opnu, bls. 79).

M

argar sögur mætti segja af málaferlunum,“ segir Þorsteinn Sæmundsson í samtali. „Sú ákvörðun okkar að
höfða mál var vel ígrunduð. Okkur þótti
mjög gróflega á okkur brotið. Ég hefði aldrei
búist við því að menn gætu hagað sér jafn
svívirðilega eins og þeir gerðu. Þetta gekk
svo langt að litlu strákarnir mínir tveir, annar
fimm ára og hinn sjö ára, urðu fyrir aðkasti
fullorðins fólks úti á götu. Það voru gerð
hróp að þeim og sagt að pabbi þeirra væri
vondur maður. Svipaða sögu heyrði ég frá
einum félaga minna, Ragnari Ingimarssyni,
en sjö ára sonur hans varð fyrir þessu líka.
En verstar voru þó svívirðingarnar sem birtust í Þjóðviljanum. Hann var helgaður þessu
málefni, dag eftir dag, viku eftir viku og mánuð eftir mánuð. Svo mikið þótti við liggja.
Svavar Gestsson var þá ritstjóri og
ábyrgðarmaður Þjóðviljans. Ég hlustaði á
útvarpsviðtal við hann daginn fyrir alþingiskosningarnar 1974. Þar endurtók hann
mörg af þeim ærumeiðandi ummælum sem
hann hafði áður viðhaft um forvígismenn
Varins lands. Hann fullyrti meðal annars
að undirskriftasöfnunin væri ekki innlent
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framtak heldur gerð að undirlagi CIA,
leyniþjónustu Bandaríkjanna. Þetta var
auðvitað gróf ásökun. En Svavar gekk
skrefi lengra. Hann lýsti því yfir að þessi
fullyrðing væri ekki úr lausu lofti gripin.
Hann hefði sannanir sem hann gæti lagt
fram fyrir rétti. Svavar fékk tækifæri til
þess þegar við höfðuðum meiðyrðamál,
því að fyrir Hæstarétti var hann minntur á
ummælin og gefinn kostur á að standa við
þau. Hvað gerði Svavar Gestsson þá? Hann
sagði ekki neitt, bara þagði. Dómurinn var
orðaður þannig að aðdróttanir Svavars
stæðu öldungis órökstuddar.
Þótt mesti óhróðurinn væri í Þjóðviljanum, kom einnig mikið í Nýju landi,
Stúdentablaðinu og fleiri blöðum. Birtar
voru af okkur háðsmyndir og okkur líkt við
hunda, nasista og annað eftir því. Níðvísur
fylgdu með. Í Stúdentablaðinu var þess krafist
að mér og þremur öðrum forvígismönnum
Varins lands, sem störfuðu við Háskólann,
yrði sagt upp störfum. Þarna var úr vöndu
að ráða því að það var heldur óskemmtilegt
fyrir háskólastarfsmenn að fara að lögsækja
stúdenta við Háskólann. Við sem hlut áttum
að máli skutum á fundi, og niðurstaðan
varð sú að óska eftir því við Háskólaráð að
það ávítti ritstjóra Stúdentablaðsins og láta
þar við sitja. En ef Háskólaráð skyldi af
einhverjum ástæðum ekki vilja samþykkja
ávítur, yrðum við að stefna ritstjóranum eins
og öðrum. Þessi fundur okkar var haldinn í
Norræna húsinu. Þegar þetta gerðist átti ég
sjálfur sæti í Háskólaráði sem fulltrúi Félags
háskólakennara og hlaut því að víkja af
fundi þegar málið kom til umræðu í ráðinu.
Skemmst er frá því að segja að Háskólaráð
hafnaði því að áminna ritstjórann, Rúnar
Ármann Arthursson, en sendi honum þess
í stað vægilega orðað bréf. Þess má geta að
Rúnar Ármann endurtók svívirðingarnar og
hnykkti reyndar á þeim í svarbréfi til rektors,
sem birt var bæði í Stúdentablaðinu og Þjóðviljanum.

Frétt Morgunblaðsins um stofnun hins svonefnda Málfrelsissjóðs til stuðnings þeim
sem dæmdir höfðu verið fyrir ærumeiðingar um forsvarsmenn Varins lands.
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Teikning úr Stúdentablaðinu.

Ég spurði einn af þeim sem sátu fund
Háskólaráðs, hvers vegna þetta hefði orðið
niðurstaðan. Hann sagði það vera sína skoðun að ef okkur þætti á okkur hallað, ættum
við að fara í persónulegt meiðyrðamál, en
ekki blanda Háskólanum inn í það. Þegar
við svo fórum í meiðyrðamál við ritstjórann,
var þessi sami maður einn af þeim sem
hneyksluðust hvað mest og skrifaði undir
þá dæmalausu yfirlýsingu 152 manna sem
birtist í Þjóðviljanum 28. júní 1974.

Þ

ví fordæmingarskjali var mikið hampað
í réttarhöldunum. Fram kom um síðir,
að ekki ómerkari maður en Ólafur Jóhann
Sigurðsson rithöfundur hefði samið það.
Textinn þótti svo ósmekklegur að erfiðlega
gekk að fá plaggið birt annars staðar en í
Þjóðviljanum. Eftir starfsmanni ríkisútvarpsins var það haft, að engin setning
hefði verið á þann veg að útvarpið treystist
til að hafa hana orðrétt eftir. Engu að síður
skrifaði æði margt þjóðkunnra manna undir
yfirlýsinguna. Þar í hópi voru einstaklingar
sem ég hafði átt góð samskipti við og taldi
jafnvel meðal vina minna. Trúlega höfðu
þessir menn enga tilfinningu fyrir því hvað
það er að verða fyrir meiðyrðum eins og þeim
sem við þurftum að þola. Fyrir vana menn í
pólitík eru svívirðingar daglegt brauð. Það
hrín ekkert á þeim. En fyrir menn eins og mig,
sem ekki eru stjórnmálamenn, er þetta mun
alvarlegra. Þegar við leituðum til dómstóla
vorum við að verja tjáningarfrelsi okkar og
alls almennings, en hafna níðfrelsi ósvífinna
80

Þjóðmál HAUST 2008

manna með því að segja að einhvers staðar
væru mörk sem ekki mætti fara út fyrir. Við
vorum ofsóttir fyrir það eitt að vilja leyfa
þjóðinni að tjá skoðun sína í tilteknu máli.
Það var ekki eins og við hefðum verið að espa
menn upp með því að halda ræður eða reka
áróður. Öðru nær. Það var ekki fyrr en eftir
að árásirnar hófust að við skrifuðum greinar
til að svara þeim og hrekja ásakanirnar lið
fyrir lið eins og nauðsynlegt var.

Í

kjölfarið kom svo fram annar hópur
manna. Það voru stofnendur svonefnds
Málfrelsisjóðs sem átti að sinna því göfuga
hlutverki að styrkja þá sem höfðu svívirt
okkur og standa straum af kostnaði og
miskabótum vegna meiðyrðamálanna.
Tilkynninguna um stofnun sjóðsins, sem
birtist í dagblöðum, átti ég lengi innrammaða uppi á vegg hjá mér, rétt eins og
152-manna skjalið. Mig grunar að margir
þeirra sem skrifuðu undir þessi plögg kæri
sig ekki um að það sé rifjað upp í dag.
Í stjórn Málfrelsissjóðs sátu Jóhann S.
Hannesson menntaskólakennari, Jónas
Jónsson ritstjóri og fv. þingmaður, Páll Skúlason prófessor, Silja Aðalsteinsdóttir cand.
mag. og Thor Vilhjálmsson rithöfundur.
Þegar stofnun sjóðsins var kynnt á blaðamannafundi í nóvember 1977 hafði stjórnin þetta að segja: „Tilgangur sjóðsins er að
tryggja fyllsta frelsi til umræðu um málefni
sem varða almannaheill, og til óheftrar listrænnar tjáningar.“
Til þess að lesendur átti sig á því hvað það
var sem stofnendur Málfrelsissjóðs vildu
fella undir þessa skilgreiningu, er ekki
úr vegi að rifja upp nokkur af þeim
ummælum sem birtust á prenti um
forgöngumenn Varins lands:
Kanamellur, Ameríkanasleikjur, amerískir Íslendingar, hundflatur skrælingjalýður,
siðvilltur söfnuður, rottulegir karakterar,
afturhaldsmangarar, rakkar Nixons, Votergeitmenn, óhreinustu börn Sjálfstæðis-

flokksins, bitlingameistarar, fífl, illræmdir
braskarar, þjóðníðinganefnd, hernámssinnar, ófagnaðarlýður, auðnuleysingjar,
vallarmangarar, tunglvillingar, menn sem
geta ekki vakið annað en fyrirlitningu og
ógeð hjá hverjum sæmilega siðuðum manni,
örgustu úrhrök afturhalds og fasisma sem í
landinu er yfirhöfuð hægt að drífa upp.

Þ

egar upp var staðið voru dómarnir í
meiðyrðamálunum allt of vægir að mínu
mati. Þótt ummæli væru dæmd ómerk voru
sektir tiltölulega lágar. Sama var að segja
um miskabætur, en það kom okkur ekki á
óvart. Við gerðum okkur alltaf grein fyrir
því að miðað við íslenskar réttarvenjur væru
það ekki háar upphæðir sem við myndum
sækja í miskabætur. Andstæðingarnir töluðu
um allar þær milljónir sem við ætluðum að
hafa af mönnum. Lögmaður okkar, Gunnar
Guðmundsson, sagði okkur hins vegar að
við mættum heita góðir ef við slyppum frá
réttarhöldunum á sléttu. Þar reyndist hann
nokkuð sannspár. Ef eitthvað var, þurftum
við að greiða mismun úr eigin vasa.
Tveir úr hópi forvígismanna Varins lands,
báðir lögfræðingar, vildu ekki fara í mál, þeir
Hörður Einarsson og Óttar Yngvason. Þeir
sögðust ekki nenna að eltast við marklausa
menn og gerðu grein fyrir því opinberlega.
Vissulega mátti færa rök að því að það
borgaði sig ekki að fara út í málaferli vegna
þess að það myndi gefa andstæðingum
okkar ný tækifæri til að ráðast á okkur. Sú
varð reyndar raunin, og andstæðingar okkar nýttu sér þetta óspart. Í réttarhöldunum
var oft eins og við værum sakborningarnir.
Lögfræðingur stefndu, Ingi R. Helgason,
beitti öllum ráðum til að koma höggi
á okkur. Meðal annars heimtaði hann
greinargerðir frá utanríkisráðuneyti og
menntamálaráðuneyti yfir alla sem hefðu
þegið styrki á vegum Atlantshafsbandalagsins í þeirri von að nöfn okkar væri þar að
finna. Sú von brást, en hins vegar reyndust

nokkrir af gagnrýnendum okkar þar á
skrá.
Þjóðviljinn birti dag eftir dag orðrétt
svör manna í réttarsalnum, með öllum
endurtekningum, hiki, mismælum o.s.frv.
til þess að hæðast að stefnendum. Þetta gat
komið bjögulega út eins og við mátti búast,
því að talað mál verður aldrei jafnskipulegt
og ritað mál. Það sem fram fór í réttarsal
var tekið upp á segulband og síðan vélritað.
Skjölin í fyrsta málinu einu saman námu
200 vélrituðum síðum. Það var því af nógu
að taka fyrir blaðamenn Þjóðviljans þegar
þeir leituðu uppi ambögur og mismæli.
Ég býst við að margir hafi fallið fyrir þessu
áróðursbragði, sem miðaði að því að beina
athyglinni frá kjarna málsins.
Þannig skrifaði Jón Thor Haraldsson, í
Þjóðviljann 15. júlí 1975: „Þörf er sú athygli
sem „Þjóðviljinn“ hefur undanfarið vakið á
málfari þeirra „aðstandenda“ Varins lands.
Þetta eru málhaltir vesalingar sem best er
lýst með því að jafnvel forsætisráðherrann
er skárri.“ En framhaldið hjá Jóni Thor er
ekki síður athyglisvert. Hann skrifar: „En
meiðyrðalöggjöfin er kafli út af fyrir sig, og í
þessum dæmalausu málaferlum rifjaðist upp
fyrir mér gömul þingvísa: Þótt maður brigsli
manni/um magnað svínarí/og allar sakir
sanni/- hann sektast fyrir því!“ Jón trúði
því sýnilega, sem andstæðingar okkar héldu
einatt fram, að íslensk meiðyrðalöggjöf væri
meingölluð, og hægt væri að dæma menn
fyrir nánast hvað sem væri.

H

ér er rétt að staldra við. Ef meiðyrðalöggjöfin var svona meingölluð,
hvernig stendur þá á því að hún hefur ekki
verið lagfærð á þeim þrjátíu árum sem liðin
eru frá málaferlum Varins lands? Ekki er
það vegna þess að andstæðinga okkar hafi
skort tækifæri til þess. Þrír af þeim ötulustu
sátu á þingi þegar þetta mál var á dagskrá
og viðhöfðu um okkur slík ummæli að við
fórum fram á það við forseta þingsins að
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þinghelgi yrði lyft af þeim svo að við gætum
lögsótt þá. Þetta voru þau Lúðvík Jósepsson, Ragnar Arnalds og Svava Jakobsdóttir. Þingforsetar höfnuðu þeirri ósk. Við
fórum fram á það við þingmennina að þeir
endurtækju ummæli sín utan þings, en það
gerðu þeir ekki. Það er umhugsunarvert að
þingmenn geti í skjóli stöðu sinnar óáreittir
ausið svívirðingum yfir einstaklinga utan
þings. Enginn hafði fyrir því á þessum tíma
að fræða lesendur á því hvað stæði í þessum
hræðilegu lögum. En þær lagagreinar sem
vísað var til í stefnunum eru í lögum nr.
19 frá 1940 og líta svona út, með smávægilegum orðalagsbreytingum sem gerðar
voru árið 1998, eins og sjá má á vefsíðu
Alþingis:
234. gr. Hver, sem meiðir æru annars manns
með móðgun í orðum eða athöfnum, og
hver, sem ber slíkt út, skal sæta sektum eða
[fangelsi]1) allt að 1 ári.
   1)L. 82/1998, 127. gr  Í stað orðsins „varðhaldi“ í
234. gr. laganna kemur: fangelsi.
235. gr. Ef maður dróttar að öðrum manni
einhverju því, sem verða myndi virðingu
hans til hnekkis, eða ber slíka aðdróttun út,
þá varðar það sektum eða [fangelsi]1) allt að
1 ári.
      1)L. 82/1998, 128. gr.  Í stað orðsins „varðhaldi“
í 235. gr. laganna kemur: fangelsi.
236. gr. Sé ærumeiðandi aðdróttun höfð í
frammi eða borin út gegn betri vitund, þá
varðar það …1) fangelsi allt að 2 árum. Sé
aðdróttun birt eða borin út opinberlega,
enda þótt sakaráberi hafi ekki haft sennilega
ástæðu til að halda hana rétta, þá varðar
það sektum …1) eða fangelsi allt að 2 árum.
   1)L. 82/1998, 129. gr.a.Orðin „varðhaldi eða“ í 1.
mgr. falla brott.
b. Orðið „varðhaldi“ í 2. mgr. fellur brott.
241. gr. Í meiðyrðamáli má dæma óviðurkvæmileg ummæli ómerk, ef sá krefst þess,
sem misgert var við. Dæma má þann, sem
sekur reynist um ærumeiðandi aðdróttun,
til þess að greiða þeim, sem misgert var við,
82

Þjóðmál HAUST 2008

ef hann krefst þess, hæfi-lega fjárhæð til
þess að standast kostnað af birtingu dóms,
atriðisorða hans eða forsendna jafnframt,
eftir því sem ástæða þykir til, í opinberu
blaði eða riti, einu eða fleirum.

Í lögunum er gert ráð fyrir fangelsi sem
þyngstu refsingu, og andstæðingar okkar voru
ekki seinir á sér að notfæra sér það – sögðu
að við vildum að menn væru fangelsaðir fyrir
ósæmileg ummæli í okkar garð. Það kom
m.a. fram í 152-manna skjalinu. Þetta var
öldungis fráleitt. Þótt krafist væri þyngstu
refsingar í stefnunum, hefði engum heilvita
manni dottið í hug að íslenskir dómstólar
kvæðu upp fangelsisdóma í þessum málum
Andstæðingar okkar slógu á þá strengi,
að það væri hin mesta óhæfa af okkur að
nýta okkur meiðyrðalöggjöfina til að verja
æru okkar (sem við hefðum reyndar löngu
glatað). Einn þeirra stefndu, Guðsteinn
Þengilsson læknir, hafði það eftir öðrum
í Þjóðviljanum 29. september 1974 „að
meiðyrðalöggjöfin væri bara fyrir mállausa
embættismenn og aðra aumingja“. Þetta
viðhorf er þeim mun merkilegra fyrir þá sök,
að nokkrir þeirra sem mest hneyksluðust á
okkur, höfðu sjálfir farið í meiðyrðamál áður
eða áttu eftir að gera það síðar.

Þ

egar ég lít til baka,“ segir Þorsteinn Sæmundsson að lokum, „sé ég ekki eftir því
að hafa farið út í málaferlin. Ég tel að þeir sem
andmæltu þeirri ákvörðun svo heiftarlega,
og sérstaklega þeir sem lögðu fram fé til
að styðja níðfrelsið, eigi að skammast sín.
Með níði er hægt að kæfa alla þjóðfélagsumræðu. Með slíkri baráttuaðferð eru menn
komnir inn á þá línu sem Lenín fylgdi, að
tilgangurinn helgi meðalið. Allt sem þjónar
byltingunni er leyfilegt og gott, sagði Lenín
og dró engin mörk. Þeir eru furðu margir
sem hugsa á þennan hátt, miklu fleiri en mig
hefði grunað. Ég var þeirri reynslu ríkari eftir
undirskriftasöfnun Varins lands.“

