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Ágrip 

Við áramótin 1952 birtust áramótagreinar eftir Bjarna Benediktsson utanríkis- og 

dómsmálaráðherra, og Hermann Jónasson landbúnaðarráðherra þar sem þeir lögðu til 

stofnun íslensks herliðs eða einskonar þjóðvarnarliðs. Ráðherrarnir höfðu líklega einhver 

samráð með birtingu hugmynda sinna, en lögðu þó mismikla áherslu á hlutverk herliðsins.  

Hér lá einkum tvennt að baki: Í fyrsta lagi var markmiðið að aðstoða Bandaríkjaher við varnir 

landsins og mögulega að taka við vörnunum að einhverju leyti. Í öðru lagi skyldi efla 

ríkisvaldið og koma í veg fyrir innanlandsófrið. Hugmyndir ráðherrana voru ekki fyllilega 

sambærilegar. Bjarni lagði meiri áherslu á ytri varnir landsins á meðan Hermanni var 

umhugaðra um þær innri. Þá færði Bjarni rök fyrir sinni hugmynd með sjálfstæðis- og 

fullveldishugmyndum en Hermann undirstrikaði eflingu ríkisvaldsins. Áramótagreinar 

ráðherranna vöktu upp mikla umræðu um hervæðingu landsins, en málið gagnsýrði 

þjóðfélagsumræðu fyrri hluta árs 1953. Fjölmargar hugmyndir um meint hlutverk hins 

íslenska herliðs fæddust á síðum dagblaðanna, og voru margar hverjar þeirra fremur 

fjarstæðukenndar. Viðbrögð almennings og stjórnarandstöðunnar voru mest megnis 

neikvæð.     

  Í þessari ritgerð verður fjallað um þetta mál og umræðuna um það. Hugmyndir 

ráðherranna tveggja verða greindar og ástæða þess að þeir lögðu þær fram kannaðar. 

Orðræðan um íslenska herliðið verður skoðuð, ekki síst með tilliti til umfjöllunar í dagblöðum 

og viðhorfa almennings og félagasamtaka. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

ráðherrarnir hafi fyrst og fremst ætlað sér að kanna viðhorf almennings til íslensks herliðs til 

að meta hvort stofnun slíks liðs væri raunhæf. Ef herliðið hefði verið stofnað hefði það 

eflaust tekið þátt í vörnum landsins samhliða Bandaríkjamönnum og þjónað sem vörn gegn 

óeirðum og uppreisnum. Sýnt verður fram á að viðhorf almennings til hugmyndarinnar voru 

mest megnis neikvæð og varð það til þess að ráðherrarnir drógu málið í land. Þegar kosið var 

til Alþingis í júní 1953 var herhugmyndin notuð í kosningaáróðri stjórnarandstöðunnar. Ætla 

má að sá áróður og hin almenna umfjöllun um íslenska herliðið hafi verið þáttur í sigri 

Þjóðvarnarflokks í kosningunum. 
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Inngangur 

Eftir að Sturlungaöld lauk árið 1262 hafa Íslendingar ekki haldið herafla í sínu nafni. 

Hugmyndinni um að Íslendingar séu friðelskandi þjóð með óbeit á ofbeldisverkum er enn 

haldið hátt á lofti, en það sást einna best í mótmælunum þegar Ísland bættist í hóp þeirra 

þjóða sem studdu stríð Bandaríkjanna gegn Írak árið 2003. Það þýðir þó ekki að hugmyndir 

um styrkingu ríkisvaldsins með stofnun herliðs hafi aldrei látið á sér bæra. Fyrst bar á slíkum 

hugleiðingum í umræðunum sem mynduðust í kringum hið svokallað Drengsmál sem átti sér 

stað árið 1921, en þá fyrst kom í ljós hve framkvæmdavald ríkisins var vanmáttugt gegn 

skipulögðum uppreisnum gegn ríkisvaldinu. Árið 1924 var stungið upp á stofnun 100 manna 

varaliðs sem gæti komið lögreglunni til hjálpar gegn ofbeldishópum, og í framhaldi þess 

kröfðust Jafnaðarmenn undir forystu Jóns Baldvinssonar að stofna ætti her til að tryggja 

innra öryggi landsins. Þá stakk Hermann Jónasson, upp á því árið 1945 að Íslendingar myndu 

með hjálp Bandaríkjamanna stofna 1000–2000 manna öryggislið, sem ætti að gæta 

flugvallanna og koma í veg fyrir byltingartilraunir kommúnista. Þessar hugmyndir  vöktu ekki 

miklar umræður um afstöðu Íslendinga til hernaðarmála. Það breyttist fyrri hluta árs 1953 

þegar Bjarni Benediktsson, þáverandi utanríkis- og dómsmálaráðherra og varaformaður 

Sjálfstæðisflokksins, og Hermann Jónasson, landbúnaðarráðherra og formaður 

Framsóknarflokksins, skrifuðu áramótagreinar þar sem meðal annars var lagt til að 

Íslendingar stofnuðu herlið. Þessar hugleiðingar ráðherranna tveggja fóru misvel í fólk og í 

kjölfarið spratt upp umræða um hvort Íslendingar ættu að gerast herþjóð. Dagblöðin, sem 

flest voru flokksbundin á þessum tíma,  birtu fjölmargar greinar þar sem þetta mál var rætt í 

þaula. Félög, einstaklingar og samtök lýstu annað hvort stuðningi við þessar fyrirætlanir 

ráðherranna eða beint út efndu til opinberra mótmæla. Umræðurnar um stofnun íslensks 

herliðs árið 1953 er viðfangsefni þessarar ritgerðar.1  

  Nokkrir íslenskir fræðimenn hafa áður minnst á áramótahugleiðingar ráðherranna í 

framhjáhlaupi, en þær hafa aldrei verið krufnar til mergjar. Valur Ingimundarson minnist á 

hugmyndina um íslenska herliðið í bók sinni Í eldlínu kalda stríðsins. Þar segir að hugmyndir 

Bjarna og Hermanns um stofnun íslensks herliðs hefði komið Bandaríkjamönnum á óvart, og 

stofnun íslensks „þjóðvarnarliðs“ hafi verið fyrsta málið sem alþýðuflokksmenn og sósíalistar 

gátu sameinast um að hafna. Enn fremur segir Valur að það teljist „líklegt“ að Bjarni og 

                                                           
1
 Þór Whitehead: Sovét-Ísland óskalandið: Aðdragandi byltingar sem aldrei varð 1921-1946. Bókafélagið Ugla, 

Reykjavík, 2010, bls. 64-66 og 409-410. 
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Hermann hafi haft samráð um að vekja upp umræður um þetta mál. Bjarni hafi ávallt verið 

hlynntur því að Íslendingar tækju meiri þátt í vörnum lands síns, á meðan Hermann hafi sóst 

eftir því að styrkja framkvæmdavald ríkisstjórnarinnar. Í bók sinni The Ally Who Came in from 

the Cold, minnist Þór Whitehead á að foringjar ríkisstjórnarinnar hafi viðrað hugmyndir þess 

efnis að stofna öryggissveitir eða heimavarnarlið. Þeir hafi þó fljótlega dregið þær hugmyndir 

til baka þegar tafarlaus neikvæðni almennings í garð hugmyndarinnar hafi látið á sér bera. 

Guðni Th. Jóhannesson ver einnig kafla í bók sinni Óvinir ríkisins í að lýsa hugmyndum 

íslenskra ráðamanna um stofnun heimavarnaliðs, allt frá síðari heimstyrjöld og fram til 

þeirrar hugmyndar sem þessi ritgerð fæst við. Guðni bendir þar á að Bjarni hafi vonast til 

þess að hinar íslensku liðssveitir myndu vinna náið með Bandaríkjamönnum, en 

Bandaríkjamenn hafi litið á hugmyndina sem stofnun einskonar almannavarnaliðs er myndi 

ekki annast hernaðarstörf.2   

 Í þessari ritgerð verður fyrst og fremst leitast við að skoða orðræðuna sem myndaðist 

um íslenska herliðið í kjölfar birtinga áramótagreina Bjarna og Hermanns. Rýnt verður í 

viðhorf og viðbrögð við hugmyndinni, annars vegar meðal almennings og félagssamtaka, og 

hins vegar meðal stjórnmálaflokka og málgagnsblaða þeirra. Enn fremur verður sýnt hvernig 

umræðan mótaðist, og var síðan nýtt í pólitískum tilgangi stjórnarandstöðuflokkanna til að 

klekkja á ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Umræðan var að mestu bundin 

við dagblöð, en auk þeirra verður stuðst við útgefin rit um stjórnmálasögu tímabilsins, ásamt 

rituðum greinum forsvars- og andófsmanna hugmyndarinnar. Rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar er þríþætt. Fyrsta spurningin lýtur að því hvað vakið hafi fyrir þeim Bjarna og 

Hermanni. Hvers vegna stungu þeir upp á hugmyndinni á þessum tímapunkti? Var alvara á 

bak við stofnun íslensks herliðs, og ef svo var hver var tilgangur þess? Önnur spurningin snýst 

um viðhorf almennings til tillögunnar og hvernig þau tengdust veru Bandaríkjahers á Íslandi. 

Þriðja og seinasta spurningin snýr að stjórnmálaáhrifum umræðunnar, ekki síst með tilliti til 

þingkosninganna sumarið 1953.   

  Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í fyrsta kafla verður rýnt í forsögu málsins og hvaða 

pólitísku og efnahagsleg þættir lágu til grundvallar í umræðunni um íslenska herliðið. Í öðrum 

kafla verða áramótagreinar Bjarna og Hermanns skoðaðar og efni þeirra  greint. Í þriðja kafla 

                                                           
2
 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins – Samskipti Íslands og Bandaríkanna 1945-1960. Vaka-Helgafell, 

Reykjavík, 1996, bls. 240-241. Þór Whitehead: The Ally Who Came in from the Cold – A survey of Icelandic 
Foreign Policy 1946-1956. Centre for International Studies, Reykjavík, 1998, bls. 56. Guðni Th. Jóhannesson: 
Óvinir ríkisins – Ógnir og innra öryggi í kalda stríðinu á Íslandi. Mál og menning, Reykjavík, 2006, bls. 136-145.   
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verður umræðan um íslenska herliðið skoðuð eins og hún birtist í dagblöðum. Flest dagblöð 

þessa tímabils voru málpípur stjórnmálaflokka. Því er vert að skoða birtingarmynd 

umræðunnar í blöðunum þar sem þau voru hvað mest mótandi í að halda umræðunni 

lifandi. Meðfram rýninni í blöðin verður fjallað um viðhorf og afstöðu innan 

stjórnmálaflokkanna til hugmyndarinnar um íslenska herliðið. Í fjórða kafla verða viðhorf 

almennings og samtaka til hugmyndarinnar skoðuð, en afstaða þessara hópa birtist jafnan í 

dagblöðum í formi mótmæla eða fundarsamþykkta. Í fimmta kafla verður vikið að 

mismunandi túlkunum á hugmyndinni um íslenska herliðið. Í þeim kafla er í fyrirrúmi að sýna 

hve annarleg umfjöllunin gat orðið, en ritdeilur og áróður lituðu hana. Í sjötta kafla verður 

skoðað hvort umræðan varð valdur að breytingum sem rekja má beint til umræðunnar um 

íslenska herliðið. Að lokum verður rannsóknarspurningunum svarað í niðurstöðukafla.   
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1. Efnahagsörðugleikar í skugga erlendrar hersetu  

Áður en fjallað verður um hugmyndir Bjarna og Hermanns um að efla ríkisvaldið með 

auknum varnarviðbúnaði er nauðsynlegt setja þær í samhengi við óróa á vinnumarkaði og 

endurkomu bandarísks herliðs til Íslands. Á árunum eftir síðari heimsstyrjöld glímdu íslensk 

stjórnvöld við mikla erfiðleika í efnahagsmálum, enda hafði stríðsgróðanum verið eytt og 

aukin samkeppni og verðfall á erlendum mörkuðum komið hart niður á 

útflutningsframleiðslunni. Þótt þátttaka Íslands í Marshall-áætluninni hafi gert Íslendingum 

kleift að flytja inn neysluvöru og standa straum af stórframkvæmdum, eins og virkjunum og 

áburðarverksmiðjunni var efnahagslífið veikt. Gengi krónunnar var til dæmis fellt árið 1950 

um 43% til að auka innflutning og gjaldeyrisviðskipti en gengisfellingin hafði ekki þau 

tilætluðu áhrif sem ríkisstjórnin hafði vonast eftir, og því voru sjaldan stórar innistæður í 

ríkiskassanum. Á meðan þessi mikli samdráttur í efnahagslífinu gekk yfir þjóðina, héldust 

laun verkamanna nokkurn veginn þau sömu. Á fyrri hluta tímabilsins 1948–1952 voru 

stéttarfélögin hófsöm í launakröfum þar sem tilhugsunin um atvinnuleysi var meira 

ógnvekjandi en minnkandi kaupmáttur. Seint á árinu 1952 sauð þó upp úr og stéttarfélögin 

kröfðust verulegra kauphækkana, og fylgdu síðan kröfum sínum eftir með miklum verkföllum 

sem hófust 1. desember, en þau voru síðar nefnd desemberverkföllin. Þjónustu og 

framleiðslu í Reykjavík var hætt á flestum sviðum. Strætisvagnar stöðvuðust, og 

mjólkurbúðir, bensínstöðvar og verksmiðjur lokuðu, ásamt því að flugvélar og skip fengu ekki 

afgreiðslu á farmi sínum. Verkfallsverðir Dagsbrúnar sáu um að verkfallshöftum væri 

framfylgt en á vegum fyrir utan Reykjavík voru reistir vegatálmar þar sem leitað var í bílum 

að varningi á við mjólk og bensíni, og voru tilfelli þar sem slíkur varningur uppgvötaðist og 

var hellt niður í framhaldinu. Bændur máttu samkvæmt lögum flytja vörur til vinafólks síns í 

þéttbýlinu en verkfallsverðir tóku þann rétt ekki í mál. Hinn 16. desember reyndu um 

hundrað manns að flytja mjólk og bensín til borgarinnar en voru stöðvaðir af hópi af 

verkfallsvörðum. Ef ekki hefði verið fyrir lögregluna hefðu þessi átök getað endað með 

blóðsúthellingum en á endanum fengu bændur að flytja mjólkina í bæinn. Hins vegar gerði 

lögreglan bensínið upptækt. Síðar var samúðarverkfall vélgæslumanna í frystihúsum boðað 

af Dagsbrún en vegna löndunarbannsins í Bretlandi voru frystihúsin full af freðfiski. 

Lögregluaðgerðir voru undirbúnar af ríkisstjórninni til að koma í veg fyrir að fiskurinn 

skemmdist, enda um töluverð verðmæti fyrir þjóðarbúið að ræða. Á endanum lofaði 

ríkistjórnin auknum fjölskyldubótum ásamt lækkun á verði nauðsynjavara, farmgjöldum og 
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verslunarálagningu til að koma til móts við verkalýðinn, og verkfallinu lauk 19. desember.3   

  Varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna var undirritaður í maí 1951 en þá fluttu 

Bandaríkjamenn aftur inn á herstöðina á Keflavíkurflugvelli með flug- og landher sinn en 

flotinn kom sér fyrir í Hvalfirði. Samið var um varnarsamninginn í leynd en Bjarni 

Benediktsson fór með forrustu málsins fyrir íslensku ríkisstjórnina. Sósíalistar létu heyra í sér 

þegar herinn snéri aftur, og var varnarsamningurinn meðal annars kallaður „einkasamningur 

spilltustu höfðingja landsins“.4 Fyrir utan mótmæli sósíalista var lítil andstaða við endurkomu 

hersins á stjórnmálasviðinu, enda enginn ágreiningur um málið meðal Sjálfstæðisflokksins, 

Framsóknarflokksins og Alþýðuflokksins. Hannibal Valdimarsson og Gylfi Þ. Gíslason úr 

Alþýðuflokknum studdu varnarsamninginn á sínum tíma, en þeir áttu reyndar eftir að láta að 

sér kveða þegar hugmyndin um íslenska herliðið lét á sér bæra. Þó fór andstaðan við herinn 

vaxandi meðal almennings. Viðvera hermanna í bæjum var litin hornauga af mörgum, en á 

tíðum urðu árekstrar milli heimamanna og hermanna. Sósíalistar reyndu meðal annars að 

kynda undir þessari andúð með því að koma af stað sögum um óskammfeilni bandarískra 

hermanna í garð íslenskra stúlkna. Leyndin sem lá yfir samningaferli varnarsamningsins átti 

eftir að lita umræðuna um íslenska herliðið.5   

  Bandaríski herinn reyndist mikil tekjulind fyrir Íslendinga, sem margir unnu á 

flugvellinum bæði sem starfsmenn eða verktakar. Þessi staðreynd reyndist vera tvíeggja 

sverð í setuliðsdeilunum, þar sem sumir töldu tekjurnar vera nauðsynlega búbót í 

efnahagsvandræðum landsins meðan aðrir bentu á að hervinnan gerði Íslendinga aðeins 

háðari setuliðinu. Hvað sem því leið þá mátti rekja um fimmtung af gjaldeyristekjum 

Íslendinga til Bandaríkjahers árið 1953 og á tímabilinu 1950–56  stóðu Bandaríkjamenn undir 

20% af gjaldeyristekjum Íslendinga með Marshall-áætluninni og hernaðarframkvæmdum. Frá 

komu setuliðsins var einnig ljóst að Bandaríkjamenn vildu auka hernaðarleg umsvif sín á 

Íslandi, og var meira að segja rætt um innan hersins að koma fyrir kjarnorkuvopnum á 

landinu. Í byrjun árs 1952 settu Bandaríkjamenn fram áætlun um þær hernaðarframkvæmdir 

sem þeir vildu ráðast í, en í þeim fólst meðal annars bygging nýs flugvallar á Rangárvöllum 

sem gæti þjónustað flugflotann á stríðstímum en þaðan væri hægt að gera kjarnorkuárásir á 

                                                           
3
 Hannes Hólmsteinn Gissurarson: Íslenskir kommúnistar 1918-1998. Almenna bókafélagið, Reykjavík, 2011, bls. 

257-259. Helgi Skúli Kjartansson: Ísland á 20. öld. 2. útgáfa. Guðmundur Jónsson o.fl. ritstýrðu. Sögufélag, 
Reykjavík, 2010, bls. 273 og 317. 
4
 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 222. 

5
 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 215-222 og 236-237. „Íslenzki herinn“, Frjáls þjóð, 9. febrúar 

1953.  



8 
 

skotmörk í Sovétríkjunum. Íslensk stjórnvöld leyfðu ekki kjarnavopn á landinu, og var Bjarni 

Bendiktsson sjálfur á þeirri skoðun en viðurkenndi þó að ekki væri hægt að sjá fyrir hvaða 

ráðstafana Bandaríkjastjórn myndi grípa til ef styrjöld skylli á. Bjarni var þó var um sig þegar 

Bandaríkjamenn fóru fram á þessar framkvæmdir, enda ekki búið að ljúka miklu af þeim 

framkvæmdum sem varnarsamningurinn sagði til um. Það er mögulegt að þetta hafi verið 

þær framkvæmdir sem Bjarna varð tíðrætt um í áramótagrein sinni þegar hann ræddi um 

aukna hlutdeild Íslendinga í vörnum landsins.  Þar vék hann að mannvirkjum sem reist væru  í 

varnarskyni og ættu að vera þess eðlis að þau nýttust þjóðinni eftir að varnarliðið yfirgæfi 

landið. Bygging stórtæks sprengjuflugvallar á Rangárvöllum hefði vissulega skapað 

framkvæmdastörf, og rekstur hans eftir brottför setuliðsins hefði skapað enn fleiri störf fyrir 

Íslendinga.6  

  Umræðan um stofnun íslensks herliðs átti sér því stað á mjög óheppilegum tíma. 

Desemberverkfallið var ný yfirstaðið, sem kom niður á stuðningi við stjórnina. Þreifingar 

Bandaríkjahers til aukinna umsvifa á landinu voru einnig umdeild, enda fór andúðin á 

bandaríska setuliðinu vaxandi, og raddirnar sem vildu senda hermennina aftur heim voru 

orðnar háværari. Þá voru efnahagshorfur landsins ekki álitlegar. Marshallaðstoðin var að líða 

undir lok, og löndunarbann Breta árið 1952 vegna einhliða útfærslu landhelginnar úr þremur 

í fjórar mílur gerði Íslendingum erfitt fyrir að koma öllum fiskafurðum sínum á markað. Því 

má segja að hugleiðingar þeirra Bjarna Benediktssonar og Hermanns Jónassonar um íslenskt 

herlið hafi vart getað komið á verri tíma.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Helgi S. Kjartansson: Ísland á 20. öld, bls. 257 og 276.  Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 229-

233. Bjarni Benediktsson: „Árámót“, Morgunblaðið, 31. desember 1952. 
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2. Áramótagreinar ráðherranna  

Hinn 31. desember 1952 birtist í Morgunblaðinu áramótagrein Bjarna Benediktssonar. 

Venjulega hefði það fallið í hlut formanns flokksins að skrifa áramótaávarp, en Ólafur Thors 

var á ráðherrafundi Efnahagssamvinnustofnunar Evrópu (OEEC) í París, og því féll það í skaut 

varaformanns flokkins. Merkasta atburð ársins taldi Bjarni vera stækkun landhelginnar, en 

hann nefndi einnig að desemberverkföllin hefðu skipt miklu máli. Í grein sinni gerði hann 

einnig varnarmál Íslands að umtalsefni og hve mikilvæg þau væru fyrir áframhaldandi 

friðsamlegt líf landsmanna, jafnt sem bandamanna Íslendinga. Hann lagði varnarmálin að 

jöfnu við landhelgismálin, sem voru mikið í deiglunni á þessum tíma. Friðun landhelginnar 

sneri að því að Ísland haldist byggilegt land, og á sama hátt tryggðu varnir landsins að 

íslenska þjóðin fengi að lifa í friði. Hann orðar það svo í greininni: 7 

Á varnarsamtökum hinna frjálsu vestrænu þjóða, má ekki ekki vera nein brotalöm. 
Keðjan er ekki sterkari en veikasti hlekkur hennar. Við Íslendingar getum ekki eins og 
nú háttar, sjálfir varið land okkar en við viljum ekki, að Ísland verði sá hlekkur 
varnarkeðjunnar, sem bilar og freisti þar með árásarmannanna til að hefja þann ófrið, 
sem umfram allt verður að koma í veg fyrir að nokkurntíma brjótist út.8  

Bjarni gerir ekki lítið úr mikilvægi Íslands í varnarsamstarfi NATO ríkjanna, og er með öllu ljóst 

að árásarmennirnir sem Bjarni talar um eru Sovétmenn. Bjarni viðurkennir að ákveðin 

óþægindi fylgdu því að hafa erlent setulið á íslenskri grundu en viðvera þess sé Íslendingum 

þó meira til góðs. Þetta viðhorf kemur ekki á óvart þar sem Bjarni átti mestan þátt í að koma 

Íslandi í NATO og fá bandaríska setuliðið aftur. Bjarni leggur sérstaka áherslu á það í greininni 

að aldrei hafi verið ætlast til þess að Íslendingar tækju sjálfir þátt í vörnum landsins, enda 

fámenn þjóð og til lítils af henni að ætlast. En hann taldi þó að hverri þjóð bæri skylda til að 

leggja framlag til eigin landvarna til að viðhalda fullveldi sínu:  

...fleiri og fleiri eru að komast á þá skoðun, að okkur sæmi ekki að treysta eingöngu á 
aðra um varnir landsins, ef við viljum í raun og sannleika vera sjálfstæð þjóð. ... 
spurningin er ekki eingöngu eða fyrst og fremst sú, til hvers aðrir ætlist af okkur, 
heldur hin, til hvers við ætlumst af sjálfum okkur; hvort við getum unað því til 
lengdar, að aðrir taki að sér þá frumskyldu hverrar sjálfstæðrar þjóðar, að sjá landi 
sínu fyrir vörnum.9 

                                                           
7
 Alþingi. „Bjarni Benediktsson“. www.althingi.is. „Ólafur Thors ræddi löndunarbannið á ráðherrafundinum í 

París“, Morgunblaðið, 16. desember 1952. 
8
 Bjarni Benediktsson: „Árámót“, Morgunblaðið, 31. desember 1952. 

9
 Sama heimild. 
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Bjarni reynir að höfða til sjálfstæðis- og fullveldistilfinninga landsmanna þegar hann segir að 

margvísleg vandamál fylgi því að vera sjálfstæð þjóð. Meðal þeirra vandamála sé „að sjá 

landinu fyrir sæmilegum vörnum, og vera reiðubúinn til þess að taka á sig þá örðugleika, sem 

því eru samfara. „Undan þessum vanda komumst við ekki, ef við viljum halda sjálfstæði 

okkar“. Bendir hann síðan á að Íslendingar hafi til forna tapað sjálfstæði sínu vegna ónógs 

ríkisvalds og aðrar þjóðir hafi áður fallið í sömu gryfju, en þar á Bjarni eflaust við þegar 

Íslendingar gengu á hönd Noregskonungi við lok Sturlungaraldar árið 1262. Bjarni telur að 

meðal kosta þess að auka varnir landsins væru jákvæð efnahagsleg áhrif, líkt og urðu á 

stríðsárunum þegar íslenska þjóðin græddi á tá og fingri af hervinnunni. Einnig lagði hann til 

að þau mannvirki sem yrðu byggð í varnarskyni yrðu að vera þess háttar, að þau hefðu 

varanlegu hlutverki að gegna fyrir þjóðina, líkt og þau stórvirki sem voru keypt og byggð fyrir 

Marshallfé.10    

  Áramótagrein Hermanns Jónassonar birtist sama daga í Tímanum. Hermann, sem var 

formaður Framsóknarflokksins og fyrrum forsætisráðherra, byrjar grein sína á því að segjast 

ekki ætla að tala um Bandaríkjaher, stjórnarflokka, fjármál eða liðna atburði ársins, heldur 

um þann málaflokk sem skapi mesta vandamál þjóðarinnar, efnahaginn. Hann stingur upp á 

ýmsum framförum sem hann vill sjá í náinni framtíð, en hann vildi að Íslendingar gerðust 

bestu fiskframleiðendur í heimi, bættu við í stóriðju og hæfust handa við að virkja fossafl 

landsins, en slíkar framkvæmdir yrðu þjóðinni til mikils góða. Hermann bendir á að inneignir 

og styrkir þjóðarinnar, sem hún vann sér inn á stríðsárunum, séu nú að fullu eyddir og þurfi 

því að efla atvinnuhættina, og styrkja stoðir atvinnulífsins með aukinni menntun.11   

  Í síðasta undirkafla greinar sinnar, sem ber nafnið „Vald“, kemur Hermann að þeim 

málum sem urðu fljótlega mjög umtöluð í samfélaginu: „... íslenzkt þjóðfélag er furðu vart 

um sjálft sig ... Það er engu líkara en að þjóðin haldi, að lýðræði og frelsi verji sig sjálft. 

Afskiptaleysið og meinleysið séu næg vörn gegn ofbeldi og yfirgangi“.  Hermann heldur 

áfram og segir að í þéttbýlinu sé nú á markvissan hátt unnið að því að kveikja hatur fólks til 

eigin þjóðfélags, og menn séu: „... vandir við það smátt og smátt að beita aðra ofbeldi. – 

Þetta er gert í skjóli verkfallsréttar“. Hermann sagði dagblöð lofsyngja ofbeldismennina og 

skrifi um fórnarlömb ofbeldisins á niðrandi hátt. Hermann lét sér fátt um finnast þegar kom 

                                                           
10

 Bjarni Benediktsson: „Árámót“, Morgunblaðið, 31. desember 1953. 
11

 Alþingi. „Hermann Jónasson“. www.althingi.is.  Hermann Jónasson: „Við áramótin“, Tíminn, 31. desember 
1952. 



11 
 

að verkfallssinnum og bendlaði þá nánast við landráð. Hann skrifar að lengi hafi verið rætt á 

Alþingi að fela lögreglunni aukin völd þegar kemur að því að leita í bifreiðum að ólöglegum 

varningi, en það hafi ekki verið talið hægt þar sem Íslendingar eigi að njóta vissrar friðhelgi. 

Því finnist honum skrítið að í verkfallinu hafi ekki þótt athugavert þegar bílar voru stöðvaðir 

af verkfallsmönnum og leitað í þeim að allskyns varningi sem átti að vera ófáanlegur vegna 

verkfallsins. Í verkfallinu hafi því meira að segja verið hótað að valda skemmdarverkum í 

frystihúsum, en slíkar aðgerðir hafi getað valdið gjaldþrotum sem hafi ekki verið bætandi 

fyrir verkamenn. Að dómi Hermanns var því heppilegt að lögreglan hefði náð að hindra 

þessar aðgerðir verkfallsmanna. Hermann vildi þó ekki banna verkföll en lagði áherslu á að  

þau fari fram „að siðaðra þjóða hætti en ekki þann veg, að villimennska ráði hér ríkjum“. Það 

er augljóst að Hermann telur sósíalista hafa verið rót alls þess ofbeldis sem átti sér stað í 

verkfallinu en í hugum þeirra séu verkföll ekki tól til kjarabóta heldur til þess að gera: „... 

þjóðfélagið óstarfhæft og þau eru herskóli þeirra, æfingar í að nota handaflið við lokamarkið 

mikla“. Eftir þessar bollalengingar kemur Hermann að niðurstöðu sinni: 12 

Vald í þessu þjóðfélagi er óhjákvæmilegt að hafa eins og í öðrum lýðfrjálsum löndum. 
Við Íslendingar erum ekki fullkomnari menn en þeir, sem önnur nútíma lýðræðislönd 
byggja. Vald þjóðarinnar þarf að tryggja gegn ofbeldismönnum með sérstöku 
þjóðvarnarliði. Hvernig þessu liði verður háttað, er enn athugunarefni. En sennilega 
væri hagkvæmast að láta það einnig taka í sínar hendur þá varðgæzlu að mestu, sem 
erlent lið annast nú hér á landi. ... Lýðræði og frelsi ver sig ekki sjálft gegn ofbeldi. 
Hvort tveggja deyr, þar sem ekki er vald til að vernda það.13  

Málsgreinin sem vitnað er í hér að ofan, varð ein sú mest umtalaða í íslenskum fjölmiðlum á 

fyrri hluta ársins 1953. Akureyrska dagblaðið Dagur gekk meira að segja svo langt að 

endurprenta áramótagrein Hermanns í heild sinni, heilum þremur vikum eftir að hún birtist 

fyrst, þar sem blaðapakki Tímans sem átti að fara til Akureyrar um áramótin glataðist og því 

höfðu margir Akureyringar aldrei náð að lesa hana.14    

2.1 Hugmyndirnar greindar   

Þó ráðherrarnir hafi vakið athygli á þessu máli á sama tíma þá gerðu þeir það á mjög 

mismunandi máta, og í raun eru hugmyndir þeirra ekki fyllilega sambærilegar. Í grein Bjarna 

er í raun hvergi minnst á íslenskan her berum orðum, en þó er meining hans greinileg. Hann  

                                                           
12

 Hermann Jónasson: „Við áramótin“, Tíminn, 31. desember 1952. 
13

 Sama heimild.  
14

 Hermann Jónasson: „Við áramótin“, Dagur, 21. janúar 1953. 
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talar um málið líkt og það sé almenn og algeng skoðun meðal landsmanna að Íslendingar eigi 

að taka meiri þátt í vörnum landsins og beitir fyrir sig hugmyndum um fullveldi landsins. Til 

þess að Íslendingar geti talist til fullveldisþjóðar þurfi þeir að einhverju leyti að annast varnir 

sínar sjálfir. Í því samhengi má nefna að þjóðarherir hafa jafnan verið taldir sem ein 

birtingarmynd fullveldis. Þá virðist Bjarna vera meira umhugað um ytri varnir landsins í grein 

sinni en hann talar um Ísland sem hlekk í varnarsamtökum hinna vestrænu þjóða, og einblínir 

því meira á utanaðkomandi ógnir frekar en innanlandsófrið. Hermann er öllu ómyrkari í máli 

og leggur beint fram þá tillögu að stofnað verði þjóðvarnarlið, sem eigi að hafa það hlutverk 

að verja þjóðina gegn innanlandsófriði og mögulega eigi það að taka við varnarhlutverki 

Bandaríkjahers. Þá ber að nefna að hugtakið þjóðvarnarlið eða þjóðvarðlið er ekki eiginlegur 

her, heldur fyrst og fremst lið sem annast heimavarnir, samanber enska hugtakið National 

Guard. Því má segja að Hermann horfi meira til innra öryggis landsins án þess þó að missa 

sjónir á því ytra.15  

  Eins og  komið hefur fram, þá höfðu báðir ráðherrarnir áður látið í ljósi skoðun sína á 

eflingu ríkisvaldsins. Bjarni hafði til að mynda gefið slíkt í skyn í kjölfar mótmælanna við 

Alþingishúsið er kosið var um aðild Íslands að NATO 1949. Sósíalistar og verkalýðsfélög höfðu 

hvatt fólk til að mæta á Austurvöll og mótmæla samningunum, og ljóst var að mögulega gæti 

myndast ástand sem lögreglan ein og óstudd gæti ekki ráðið við. Þá kölluðu sjálfstæðismenn 

til flokksfélaga sína til að standa vörð um Alþingishúsið ásamt lögreglunni, og svöruðu mörg 

hundruð flokksmenn því kalli. Upphófust mikil slagsmál milli mótmælenda og sameinaðs liðs 

lögreglu og hvítliða (en svo voru óeirðaverðir Sjálfstæðisflokksins kallaðir), sem voru 

vopnaðir kylfum. Beita þurfti táragasi til þess að tvístra mannmergðinni og koma í veg fyrir 

frekari blóðsúthellingar. Bjarni sagði á sínum tíma að þessir atburðir hefðu sannað að 

Íslendingar byggju ekki við nægilegt réttaröryggi, og til lausnar því stakk Bjarni upp á eflingu 

landhelgisgæslunnar með 300 manna sjálfboðaliði. Slíkt gæslulið væri líklegra til að komast í 

gegn frá áróðurssjónarmiðum, og hefði að sama leyti meiri fjölnota tilgang en 

heimavarnarlið. Þá hafði Bjarni einnig gefið það upp í samræðum við bandaríska 

utanríkisráðuneytið stuttu fyrir atburðina á Austurvelli að helsta hættan sem stafaði að 

Íslandi væri uppreisn innlendra kommúnista.16   

                                                           
15

 Bjarni Benediktsson: „Árámót“, Morgunblaðið, 31. desember 1952. 
16

 Helgi S. Kjartansson: Ísland á 20. öld, bls. 258-261. Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 188 og 
204. 
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Hermanni Jónassyni átti eftir að vera mjög tíðrætt um desemberverkföllin í áramótagrein 

sinni og síðari skrifum. Hinir þjóðhættulegu menn sem Hermann talar um í áramótagrein 

sinni eru vafalaust verkfallsverðir Dagsbrúnar og meðlimir Sósíalistaflokksins. Hermann víkur 

að uppivöðslusemi þeirra og lýsir þeim sem „skemmdarverkamönnum“ og 

„ofbeldismönnum“, og talar einnig um hve vanmáttug lögreglan hafi verið  gegn þessum 

aðgerðum verkfallsmanna. Hermann hafði margoft áður lýst yfir áhyggjum sínum yfir hinu 

veika ríkisvaldi Íslands. Allt frá því að Hermann gerðist lögreglustjóri í Reykjavík árið 1929 

(hann gegndi því starfi til ársins 1934), hafði hann barist fyrir eflingu lögreglunnar, og var það 

jafnan vegna óeirðaflokka er leiddir voru af kommúnistum sem höfðu margsinnis sýnt fram á 

vanmátt lögreglunnar. Í Gúttóslögunum er áttu sér stað í lögreglustjóratíð Hermanns, voru 

lögreglumenn í fjölmörg skipti bornir ofurliði af mótmælendum og hlutu margir hverjir sár af. 

Eins og áður sagði lagði Hermann einnig til stofnunar 1000–2000 manna öryggisliðs árið 1945 

og lagði síðan fram svipaða tillögu árið 1948, en þá tók Bjarni meðal annars undir skoðanir 

hans. Þegar ráðherrarnir vöktu athygli á stofnun íslenskra öryggissveita urðu ekki nærri eins 

miklar umræður um málið og árið 1953. Vafalaust má rekja það til þess að að þá var ekkert 

erlent setulið.17   

  Óánægjan í garð Bandaríkjahers fór vaxandi eftir því sem leið á árið 1952, og náði 

nýjum hæðum samfara umfjölluninni um íslenska herliðið árið 1953. Í því samhengi þá lögðu 

báðir ráðherrarnir til í áramótagreinum sínum að íslenskt lið gæti tekið við eða aðstoðað 

Bandaríkjaher við varnir landsins. Þrátt fyrir þann efnahagslega stuðning og hermátt sem 

fylgdi setuliðinu, var andstaðan við hersetuna mikil. Þótt ekki sé hægt að tala um ástand líkt 

og var á stríðsárunum þá fylgdu mikil óþægindi sambúðinni við Bandaríkjamenn. Kóreustríðið 

hafði þó sýnt að heimsátök vestursins og kommúnismans var ekki lokið og fleiri sviptingar 

gætu verið í náinni framtíð. Með því að láta íslenskt herlið taka við af því bandaríska hefði 

verið hægt að halda uppi lágmarksvörnum og losna við þau óþægindi sem fylgdu sambúðinni 

við setuliðið.18    

  Þrátt fyrir að Hermann gerði sér vel grein fyrir þörfinni á landvörnum, var hann ekki 

alltaf hlynntur hersetu Bandaríkjamanna. Hermann hafði meðal annars verið á móti 

Keflavíkursamningnum og sat hjá þegar greidd voru atkvæði um aðild Íslands að NATO, svo 

                                                           
17

 Þór Whitehead: Sovét-Ísland óskalandið, bls. 64-66, 173-175, 227-229 og 410. Guðni Th. Jóhannesson: Óvinir 
ríkisins, bls. 140-141. Hermann Jónasson: „Við áramótin“, Tíminn, 31. desember 1952. 
18

 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 239. 
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ekki sé minnst á að honum líkaði ekki upphaflega hernám breta 1940 þegar hann var 

forsætisráðherra. Árið 1955 átti hann síðan eftir að tala með þingsályktunartillögu um 

brottför hersins og Íslendingar myndu taka við þeim borgaralegu störfum á vellinum sem 

þurfti til að starfrækja mannvirkinn. Í þingsályktunartillögunni var sérstaklega tekið fram að 

Íslendingar eigi ekki að vera þjálfaðir til hernaðarstarfa. Þessi tillaga var samþykkt en aldrei 

fylgt eftir af vinstristjórn Hermanns Jónassonar á þeirri forsendu að innrás Sovétmanna í 

Ungverjand hefði breytt öllum aðstæðum. Bandaríkjamenn veittu stjórninni þó einnig lán 

sem var veitt með því skilyrði að herinn yrði um kyrrt.19   

  Telja má líklegt að Hermann hafi í það allra minnsta hugleitt þann möguleika að 

íslenskt lið myndi með öllu taka við landvörnunum af Bandaríkjamönnum. Bjarni virðist hins 

vegar ekki hafa íhugað að skipta Bandaríkjamönnum út með öllu,  en í áramótagrein sinni 

tekur hann fram að Íslendingar séu of fáir til að verja landið upp á sínar eigin spýtur. Því er 

líklegt að þankagangur ráðherranna hafi að einhverju leyti snúist um að að íslenskir menn 

myndu sinna vörnum landsins. Miðað við hve illa hersetuliðið var almennt liðið af íslenskri 

alþýðu, hefði mátt búast við því að hugmyndin um íslenskan her í stað hins bandaríska, 

myndi fá betri hljómgrunn en raun bar vitni. Þó var hugmyndin aldrei kynnt á þann hátt að 

Íslendingar tækju við hlutverki Bandaríkjamanna með öllu, enda hefði slíkt fyrirkomulag 

sennilega aldrei gengið upp, bæði vegna íbúafjölda og reynsluleysis Íslendinga í 

hernaðarmálum.20 

  Bjarni leggur eingöngu áherslu á ytri varnir í grein sinni, en var þó greinilega einnig 

umhugað um innri varnir ef marka má viðbrögð hans við óeirðunum á Austurvelli 1949. 

Hermann leggur meiri áherslu á innri varnir en er á sama tíma umhugað um þær ytri er hann 

leggur til að þjóðvarnarlið sitt gæti mögulega tekið við vörnum Bandaríkjahers. Þrátt fyrir að 

hugmyndir þeirra um eflingu ríkisvaldsins séu ólíkar, var oftar en ekki lítill greinarmunur 

gerður á hugmyndum þeirra í umræðunni. Til einföldunar verður því framvegis talað um 

íslenska herliðið sem samnefnara um hugmyndir þeirra tveggja. Þá verður að teljast líklegra 

en ekki, að Bjarni og Hermann hafi haft einhver samráð varðandi hugmyndir sínar um 

stofnun íslensks herliðs. Að tveir háttsettir ráðherrar, annar formaður síns flokks og hinn 

varaformaður í sínum, og þá báðir úr flokkum í stjórnarsamstarfi, skuli koma með svo líkar 

                                                           
19

 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 223. Helgi S. Kjartansson: Ísland á 20. öld, bls. 219. 
Alþingistíðindi. 1955. A. bls. 241-242. Alþingistíðindi. 1955. D. bls. 228-232. 
20

 Bjarni Benediktsson: „Árámót“, Morgunblaðið, 31. desember 1952.  
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hugmyndir í áramótagreinum sínum getur vart talist til tilviljunnar. Engar heimildir finnast 

sem styðja samráð þeirra á milli, en engu að síður verður gengið út frá þeirri ályktun hér. Í 

næsta kafla verður umræðan um herhugmyndina eins og hún birtist í dagblöðum tímabilsins 

skoðuð, og jafnframt fjallað um viðhorf og afstöðu stjórnmálaflokkanna til hugmyndarinnar 

um íslenska herliðið. 
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3. Mótun umræðunnar   

Hvort Íslendingar ættu að stofna sitt eigið herlið varð fljótlega að hitamáli í 

þjóðmálaumræðunni. Strax upphófust miklar umræður í fjölmiðlum um hvort hugmyndin 

ætti rétt á sér. Fólk skiptist fljótlega í tvo hópa hvað þetta varðaði: þeir sem vildu skoða 

þennan möguleika nánar og þeir  sem sem voru harðlega á móti honum.  Snemma kom í ljós 

að andstæðingar íslensks herliðs voru í töluverðum meirihluta. Þessar tvær skoðanafylkingar 

skiptu sér nokkurn vegin niður á dagblöðin en þá var meira um andróður gegn 

herhugmyndinni í Alþýðublaðinu (málgagni jafnaðarmanna) og Þjóðviljanum 

(Sósíalistaflokkur), á meðan meðróðurinn var meiri í Morgunblaðinu (Sjálfstæðisflokkur) og 

Tímanum (Framsóknarflokkur). Sum dagblöð hins vegar litu meira og minna fram hjá málinu 

og fjölluðu aðeins um það í framhjáhlaupi eða gerðu því engin skil. Fjölmargar greinar voru 

skrifaðar um málið í dagblöðunum, og sitt sýndist hverjum. Það má í rauninni líkja þessum 

greinaskrifum við áróðursstríð sem stjórnmálaflokkarnir háðu á milli sín, enda má glögglega 

sjá viðhorf hvers flokks til málsins á blaðsíðum flokksblaða þeirra. Greinahöfundar beggja 

megin línunnar vitnuðu óspart í greinar hvors annars, skrifuðu mótsvör og ásökuðu hvorn 

annan um ómálefnalega umfjöllun sem væri lituð af pólitík.  

3.1 Áróðursvél sósíalista   

Þjóðviljinn, málgagn íslenskra sósíalista, var eitt fyrsta dagblaðið sem vakti athygli á 

áramótagreinum ráðherranna tveggja. Í fyrsta tölublaði Þjóðviljans á nýju ári birtist 

forsíðufrétt undir yfirskriftinni „Ný bandarísk fyrirmæli birt um áramót: Framsókn og íhaldið 

boða stéttarher til þess að beita gegn verkalýðssamtökunum“. Þar kemur fram að 

ráðherrarnir tveir, og þá sérstaklega Hermann Jónasson, hafi boðað stofnun stéttarhers „sem 

hægt væri að beita gegn verkalýðssamtökunum og baráttu þeirra fyrir mannsæmandi 

kjörum“. Þetta viðhorf til hernaðarhugmyndar ráðherranna átti eftir að einkenna umfjöllun 

sósíalista um málið, en í augum þeirra var markmið íslenska herliðsins fyrst og fremst að 

koma í veg fyrir verkföll. Til að styrkja þá skoðun birtist heilsíðugrein í Þjóðviljanum 7. janúar 

þar sem farið var yfir sögu svokallaðra drauma yfirstéttarinnar til að koma sér upp 

vopnuðum stéttarher í hvert skipti sem blásið var til verkfalla. Greinin var mjög lituð af 

pólitískum áróðri og þar voru stóru orðin sem beint var gegn ríkisstjórninni ekki spöruð. Því 

var lýst hvernig efling ríkisvaldsins hefði haft slæmar afleiðingar fyrir íslenskan verkalýð og 

hvernig „Íslenzk alþýða hefur í aldarfjórðung barizt gegn því að íslenzka yfirstéttin vopnaði 
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her gegn vinnandi stéttum landsins.“ Bent er á að yfirlýsingar Hermanns úr áramótagrein 

hans bendi til þess að hefði herlið verið til staðar til að beita gegn verkalýðnum í 

desemberverkfallinu, hefði hann verið notaður til að brjóta það á bak aftur. Ef ríkisstjórninni 

yrði leyft að stofna herlið mundi það auðvelda henni að koma í veg fyrir öll framtíðarverkföll 

með ofbeldi. Þjóðviljinn skoraði á „íslenzka alþýðu“ um að standa saman og koma í veg fyrir 

myndun slíks herliðs með því að kjósa ekki hægri öflin í komandi kosningum:21  

... hlutverk íslenzkrar alþýðu er nú að sameinast gegn þessari nýjustu ógnun amerísku 
agentanna og auðvaldserindrekanna við frið í landinu, sameinast um að kveða niður í 
næstu kosningum hvervæðingaráform Íhalds og Framsóknar, sameinast um myndun 
þeirrar þjóðfylkingar sem um frið og frelsi í landi voru, sem Sósíalistaflokkurinn aldrei 
hefur þreytzt á að boða þjóðinni.22  

Túlkun Þjóðviljans á áramótagrein Hermanns var því sú að hinn íslenski her væri fyrst og 

fremst hugsaður sem verkfæri sem hægt væri að beita gegn íslenskri alþýðu. Hermann bauð 

vissulega upp á þá túlkun þar sem hann fer mörgum orðum um það ofbeldi og óréttlæti sem 

einkenndi verkföllin rétt áður en hann minnist á þjóðvarnarliðið í áramótagrein sinni. Því er 

túlkun Þjóðviljans ekki samhengislaus, en þó fremur öfgakennd, þar sem þjóðvarnarlið 

Hermanns er nánast málað út sem einhvers konar stormsveit sem hefur beinlínis það 

hlutverk að brjóta á rétti íslenskra þegna.    

  Sumir sósíalistar vildu þó einnig meina að hugmyndin um íslenskt herlið hefði ekki 

fæðst hjálparlaust í hugum ráðherranna, heldur hefðu þeir fengið aðstoð frá 

Bandaríkjamönnum sem hefðu jafnvel staðið á bak við herhugmyndina frá grunni. Snemma í 

janúar birtust fyrstu merki um þessar hugleiðingar í Verkamanninum, vikulegu blaði 

Sósíalistafélags Akureyrar. Þar var tekið undir öll gagnrýnisatriði Þjóðviljans um að herliðinu 

væri ætlað að berja á verkalýðnum, en einnig tekið fram að það beindist jafnframt gegn 

Rússum: „Hér er ekki um neitt að villast. Amerísku heimsvaldasinnarnir hafa gefið sínar 

fyrirskipanir og þjónarnir hlýða í auðmýkt“.23   

  Hugmyndin um að Bandaríkjaher væri á bak við áform ráðherranna átti eftir að loða 

við áróður sósíalista gegn herhugmyndinni, en þó var hún alltaf í bakgrunni. Það að 

Bandaríkjamenn hafi haft puttana í áramótahugleiðingum ráðherranna verður þó að teljast 

mjög ólíklegt. Valur Ingimundarson hefur  bent á Bandaríkjamenn vildu að Íslendingar tækju 

                                                           
21

 „Framsókn og íhaldið boða stéttarher til þess að beita gegn verkalýðssamtökunum“, Þjóðviljinn, 3. janúar 
1953. 
22

 „Barátta íslenzkrar alþýðu gegn vopnuðum yfirstéttarher“, Þjóðviljinn, 7. janúar 1953. 
23

 „Framsókn og íhaldið boða hervæðingu gegn verkalýðshreyfingunni“, Verkamaðurinn, 9. janúar 1953. 
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frekari þátt í að verja ríkisvaldið, og hugmynd hafi jafnvel skotið upp árið 1948 af hálfu 

Bandaríkjamanna að það ætti að vopna varalið stjórnarflokkanna til að auka vægi þeirra gegn 

sósíalistum. Engu að síður hafi herhugleiðingar ráðherranna komið Bandaríkjamönnum í 

opna skjöldu þar sem þeir vissu að mikil andstaða gegn her ríkti á Íslandi.24  

  Sósíalistar áttu eftir að koma til með að vera ötulastir allra við að minna þjóðina á 

hernaðarhugleiðingar ráðherranna. Þeir héldu umræðunni gangandi, en umfjöllun þeirra var 

ávallt þannig sniðin að hún lét stjórnarflokkanna og einnig Alþýðuflokkinn líta út fyrir að vera 

hernaðarsinna sem vildu ofurselja Ísland öðrum þjóðum. 

3.2 Jafnaðarmenn bregðast við  

Eftir að Þjóðviljinn hafði tekið af skarið og rýnt í áramótaboðskap ráðherranna sigldu fleiri 

blöð í kjölfarið. Í grein eftir Hannibal Valdimarsson, formanns Alþýðuflokksins og ritstjóra 

Alþýðublaðsins, í Alþýðublaðinu segir að Bjarni og Hermann hafi „heldur óhugnalegan 

boðskap að flytja“. Nú sé komin upp sú hugmynd að koma upp innlendum her og innleiða 

herskyldu. Líkt og greinarhöfundar Þjóðviljans fordæmir Hannibal þessar hugmyndir og biðlar 

til Íslendinga, og þá sérstaklega íslenskra mæðra, um að leyfa aldrei stofnun slíks herliðs á 

landinu:   

Vér vitum vel, að íslenzka þjóðin fordæmir allar fyrirætlanir valdhafa sinna um að 
vopna íslenzk ungmenni og „mennta“ þau til manndrápa. Það verður ekki þessi 
kynslóð, sem samþykkir herskyldu á Íslandi, því mega íhaldsöflin í landinu trúa. Og 
það mun Sjálfstæðisforustan sannfærast um af undirtektum þjóðarinnar við þennan 
óhugnanlega áramótaboðskap.25  

Hannibal beindi orðum sínum nær eingöngu gegn Bjarna Benediktssyni og 

Sjálfstæðisflokknum, líkt og hann vildi skella allri skuldinni á þá. Þetta sjónarmið uppskar 

gagnrýni frá Morgunblaðinu sem túlkaði grein Hannibals á þá leið að hann vildi hlífa 

Hermanni við gagnrýni, þar sem hann væri að „varpa sjálfum sér og sínum uppdráttarsjúka 

flokki í faðm Framsóknar“. Staða Alþýðuflokksins á þessum tíma var vissulega óljós, enda má 

segja að flokkurinn hafi ekki vitað í hvorn fótinn hann átti að stíga í leit sinni að 

samstarfsflokki í komandi kosningum. Árið 1952 hafði Hannibal óvænt verið kosinn formaður 

Alþýðuflokksins í stað Stefáns Jóhanns Stefánssonar, sem hafði sinnt formennsku flokksins í 

yfir áratug. Hannibal vildi þó sækja stjórnarsamstarf til vinstri, eða öllu heldur til sósíalista, og 

                                                           
24

 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 180-182 og 240. 
25

 Hannibal Valdimarsson: „Innlendur her með erlendu setuliði“, Alþýðublaðið, 4. janúar 1953.  
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endurspeglast þetta að vissu leyti í umræðunum um íslenska herliðið. Sama dag og gagnrýni 

Morgunblaðsins birtist skrifaði Hannibal aðra grein þar sem hann sendi Hermanni tóninn, og 

sýndi þar með fram á að ásakanir Morgunblaðsins um sleikjuhátt í garð Framsóknar væru 

ekki á rökum reistar. Síðar átti Hannibal eftir að segja að þessi atlaga Morgunblaðsins hafi 

verið „kátlegt tiltæki [til að] framkalla meðaumkun með Bjarna Bendiktssyni“26 Hannibal tók 

undir nánast öll viðhorf sósíalista til áramótagreinar Hermanns. Aðalhlutverk hins innlenda 

herliðs var að hans mati greinilega að „skakka leikinn í vinnudeilum“. Ástæðan til þess væri 

sú að lögreglunni væri þegar meinað að hafa afskipti af verkföllum samkvæmt lögum. Þá var 

Hannibal fyrstur til að draga þá ályktun að ráherrarnir tveir hafi haft samráð um ritun 

áramótagreina sinna:27 

Þegar tveir ráðherrar, sinn úr hvorum flokki, hafa opnað umræður um stofnun 
innlends hers og báðir mjög á sömu lund, virðist þjóðin ekki þurfa að vera í vafa um, 
að þetta sé sameiginleg hugsjón ríkisstjórnarinnar, e. t. v. umsamið mál í 
áframhaldandi samstarfi.28  

 Hannibal var líka hugfólgið hvað slíkt herlið myndi kosta þjóðina fjárhagslega, og skaut hann 

því  inn að slíkt myndi eflaust þurfa 100–200 milljónir í fyrstu, og svo meira síðar. Fannst 

honum að þeirri upphæð mætti frekar verja til kjarabóta fyrir verkafólk, en það myndi koma í 

veg fyrir frekari verkföll og þar af leiðandi þyrfti engan her til að berja á því.29   

  Miðað við afstöðu formanns Alþýðuflokksins og flestra þeirra greina sem skrifaðar 

voru í Alþýðublaðið um hernaðarhugmyndina má draga þá ályktun að afstaða 

jafnaðarmanna til hugmyndarinnar hafi verið býsna neikvæð. Miðstjórn Alþýðuflokksins 

samþykkti einnig ályktun í janúar þar sem hugmyndin um íslenskt herlið var fordæmd.30 

Innlegg Alþýðublaðsins í umræðuna var að nokkru leyti málefnalegra en í Þjóðviljanum. Þó er 

greinilegt að pennar Alþýðublaðsins reyndu að kynda undir mótstöðunni við íslenska herliðið 

á kostnað Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Alþýðuflokkurinn átti þó sjálfur eftir 

að glíma við rógburð vegna ummæla nokkura flokksmanna sem virtust tala með íslensku 

herliði, eins og vikið verður að síðar.  

                                                           
26

 Hannibal Valdimarsson: „Þjóðvarnarlið á flótta“, Alþýðublaðið, 13. janúar 1953. 
27

 „Hannibal breytir um vörumerki, leggur upp í liðsbón“, Morgunblaðið, 6. janúar 1953. Helgi S. Kjartansson: 
Ísland á 20. öld, bls. 274-277 og 316-317.   
28

 Hannibal Valdimarsson: „Stjórnarhugsjón í hermálum“, Alþýðublaðið, 6. janúar 1953. 
29

 Hannibal Valdimarson: „„Fræðslan“ og „valdið““, Alþýðublaðið, 11. janúar 1953. Hannibal Valdimarsson: 
„Stjórnarhugsjón í hermálum“, Alþýðublaðið, 6. janúar 1953. 
30

 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 241. 



20 
 

3.3 Þjóðvarnarflokkur leggst gegn þjóðvarnarliði  

Vikublaðið Frjáls Þjóð var rekið af hópi manna sem kenndi sig við Þjóðvörn og var andvígur 

bandaríska varnarliðinu en studdi þó ekki Sósíalistaflokkinn, ekki síst vegna hollustu hans við 

Sovétríkin. Blaðið var tiltölulega ungt, en því var komið á fót haustið 1952. Blaðið var 

óflokksbundið framan af því tímabili sem umræðan um íslenska herliðið fór fram, en um 

miðjan mars stofnuðu forsvarsmenn blaðsins Þjóðvarnarflokkinn, og var Frjáls þjóð málpípa 

þess flokks þar eftir. Helsta stefna Frjálsrar þjóðar hafði ávallt verið að losna við bandaríska 

hersetuliðið, sem þeir töldu vera „þjóðhættulega og vansæmandi“.31 Á meðan hersetan var 

óumflýjanleg vildu þeir samt sem áður að Bandaríkjaher væri einangraður við herstöðvar 

sínar og samskipti Íslendinga við hermenn væru takmörkuð. Þar fyrir utan voru þeir 

„eindregnir andstæðingar einræðisstefnu kommúnista og öfgafullra hægrimanna“, og héldu 

þeir í þessi gildi þegar Þjóðvarnarflokkurinn var stofnaður.32    

  Í ljósi þessarar afstöðu kemur ekki á óvart að forsvarsmenn Frjálsrar þjóðar hefðu 

verið mótfallnir hugmyndinni um íslenskt herlið. Þó höfðu þeir þann fyrirvara á, að yrði slíkt 

herlið stofnað, þá væri það eflaust betri kostur að hafa hér íslenskt herlið en erlent. Eins og 

það var orðað í Frjálsri þjóð: 

Ef unnt væri að losna við dvöl erlends herliðs úr landinu með þessari skipan málanna, 
og ekki á annan hátt, er ekkert vafamál, að þennan kost á að velja. Það er lífsnauðsyn 
þjóðarinnar að losna við erlendan her úr landinu.33   

Engu að síður töldu þjóðvarnarmenn að íslensk varðgæsla flugvallanna á friðartímum þyrfti 

ekki að vera í umsjón hers, heldur væri nægjanlegt að slíkt embætti félli undir 

„veðurstofustjóra eða flugvallarstjóra“. Frjáls þjóð hélt áfram að minnast á þann möguleika í 

gegnum umræðuna, að innlent varðgæslulið gæti auðveldlega leyst Bandaríkjaher af hólmi.34  

  Frjáls þjóð taldi einnig að stofnun hersins hefði eitthvað með lok Marshall-

áætlunarinnar að gera. Ísland mundi koma til með að fá sínar síðustu greiðslur úr 

Marshallsjóðnum í apríl 1953. En þrátt fyrir að Marshall-áætlunin væri að enda höfðu 

Bandaríkjamenn gefið út að þeir myndu halda áfram að gefa út styrki á vegum 

Stofnunarinnar um gagnkvæma öryggisaðstoð (Mutual Security Agency, MSA), sem hafði 

þegar tekið við stjórn Marshall-aðstoðarinnar árið 1951. Þeir styrkir voru veittir allt fram til 
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ársins 1961 en voru þó að mestu leyti aðeins veittir til hernaðarþarfa þjóða. Þar sem 

Íslendingar voru ekki herþjóð voru styrkir MSA ekki á færi þeirra. Frjáls þjóð setti 

efnahagsaðstoðina í tengsl við hervæðingu landsinss: „Ríkisstjórnin er því svipt lífakkeri sínu 

og flotholti: gjafafénu frá Ameríku. Til þess mega þeir ekki hugsa. En ráð er til við öllum 

vanda ... ráðið, sem dugar hér, er stofnun hers. Út á það geta stjórnvöldin fengið 

áframhaldandi styrki frá Ameríku – til hernaðarþarfa“. Fleiri en þjóðvarnarmenn áttu eftir að 

vekja athygli á þessari efnahagslegu hlið málsins. Sósíalistinn Ásgeir Blöndal Magnússon 

benti meðal annars á þetta í grein sinni „Íslenzkur her“, en þar segir: 35 

... herinn innlendi á víst ekki að verða neinn fjárhagslegur baggi, svo sem vant er um 
slík fyrirbrigði, hann á þvert á móti að verða tekjulind, sem komi í stað Marshall-
„gjafanna“ – vonarvölur, er valdhafarnir geti stuðzt við í beiningaferðum sínum til 
Washington. „Gætum við ekki fengið styrk út á herinn okkar?36  

Þrátt fyrir að þessi möguleiki hafi verið ræddur sem stór hluti ástæðu stofnunnar íslensks 

hers framan af umræðunni, þá verður að segjast að sem ástæða til herstofnunar verður þessi 

möguleiki að teljast fremur veikur. Þegar litið er til endurnýjunar hergagna og fleiri 

útgjaldaþátta sem herir þurfa jafnan að standa straum af, virðist vera ólíklegt að íslenska 

herliðið hafi verið hugsað sem tekjulind. Íslenska þjóðin fékk einnig það mikla 

efnahagsaðstoð frá bandaríska hernum eftir að Marshalláætluninni lauk, að þær tekjur 

jöfnuðust fyllilega á við Marshall-áætlunina.37     

  Þar fyrir utan fannst Frjálsri þjóð lítið til hugmyndarinnar koma. Blaðið tók reyndar að 

sumu leyti undir ásakanir sósíalista og jafnaðarmanna um að Hermann vildi beita 

þjóðvarnarliði sínu gegn alþýðunni. Gaf blaðið í skyn að íslenska herliðinu væri ætlað það 

hlutverk að vera pólitískt valdstæki sem gæti „bælt niður óánægju þjóðarinnar með valdi, 

hvenær sem þörf gerist“. Þrátt fyrir að vera mótfallnir hugmyndinni um íslenskt herlið voru 

þjóðvarnarmenn ekki eins harðir í mótlæti sínu og sósíalistar og jafnaðarmenn, og gátu 

jafnvel með fyrirvara séð kost við hugmyndina. Það má eflaust rekja til þess að framan af 

umræðunni voru þeir ekki að reyna koma höggi á neinn umfram annan, enda ekki sjálfir 

búnir að tilkynna framboð sitt, og líkaði þeim í raun jafnilla við alla stjórnmálaflokkana.38  
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3.4 Morgunblaðið og Tíminn slá upp skjaldborg  

Vegna hinnar miklu andstöðu sem myndaðist gegn hernaðarhugmyndum Hermanns 

Jónassonar þurfti flokksblað hans að standa í ströngu við að skrifa andsvör við greinum 

gagnrýnenda þjóðvarnarliðsins. Tíminn var ötull í varnartilbrögðum sínum, þar sem harðar 

var sótt að Hermanni vegna greinar hans heldur en að Bjarna. Rekja má þá staðreynd til þess 

að Hermann var öllu berorðari um íslenska herliðið en Bjarni í sinni áramótagrein.   

  Strax daginn eftir að Þjóðviljinn hafði birt fyrstu umfjöllun sína um hermálið, birtist 

grein í Tímanum undir nafninu „Rauðu nazistarnir tryllast“, þar sem Hermanni er komið til 

varnar. Þar tekur Tíminn fyrir það að Hermann hafi verið að tala um stofnun hers. Það sem 

honum hafi gengið til hafi verið að styrkja lögregluvaldið til að koma í veg fyrir að 

„upplausnarmenn“ geti nýtt sér verkföll eða aðrar óeirðir til að skaða saklausa borgara. Þá er 

bent á að í desemberverkfallinu hafi það sannast „að skammt er hér til stjórnleysis og 

öngþveitis“ ef lögreglan væri ekki styrkt. Þá er bent á að andstaða sósíalista gegn 

hugmyndum Hermanns og Bjarna sé af augljósum ástæðum:39   

Kommúnistar mega af skiljanlegum ástæðum ekki til þess hugsa, að hér sé komið á 
svo traustu ríkisvaldi, að hægt sé að hindra ólöglegar athafnir og ofbeldi í sambandi 
við verkföll eða undir öðrum kringumstæðum. Þeir vilja hafa lögregluna veika svo að 
þeir geti framið ofbeldisverk sín í ró og næði og leyst upp þjóðfélagið.40  

Röksemd Tímans gekk út á að lokamarkmið kommúnista væri komið í uppnám ef hugmyndir 

Hermanns gengju eftir. Kommúnistar notuðu verkföll til „að skapa upplausn og æfa lið sitt í 

hryðjuverkum... [og] ...þess vegna hafa öll lýðræðisríkin tryggt réttarfar sitt gegn slíkum 

yfirgangi með hæfilega traustri lögreglu“. Tímanum var mjög tamt að forðast að nefna her 

eða þjóðvarnarlið í sambandi við áramótagrein Hermanns, og ræddi ávallt um styrkingu 

lögregluvaldsins. Ætla má að þetta hafi verið mörkuð stefna ritstjórnar Tímans. 

Greinarhöfundar Tímans taka þó aldrei með beinum orðum undir þá hugmynd að Íslendingar 

eigi að stofna herlið, en þó var afstaða þeirra skýr: „... er hér um mál að ræða, sem þarf 

mikillar athugunar við áður en nokkrar ákvarðanir eru teknar. En sterk þurfa rökin að vera, ef 

Íslendingar eiga að falla frá þeirri hefðbundnu stefnu að hafa ekki her“.41    

  Tímamenn voru einnig duglegir að flytja fréttir af öðrum Norðurlandabúum sem voru 

í óða önn við að styrkja sína heri. Birti Tíminn til dæmis útdrátt úr áramótaræðu Oscars 
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Torps, forsætisráðherra Noregs, en honum var eins og íslensku ráðherrunum tveimur tíðrætt 

um varnir lands síns. Í ræðu Torps komu fram kunnugleg hugtök, líkt og það væri andstætt 

ábyrgðartilfinningu Norðmanna að verja sig ekki sjálfir, og Norðmenn eigi ekki draga úr 

landvörnum sínum.  Að öðrum kosti gætu þeir átt á hættu að vakna við vondan draum. 

Einnig var fjallað um landvarnir Svíþjóðar, en þá voru Svíar að hækka útgjöld sín til hermála 

um fjórðung. Svíar voru sagðir byggja hinar auknu varnir sínar á þeirri trú að öflugar varnir 

drægju úr árásarhættu. „[Öfugt við það sem] haldið er fram af einstaka mönnum hér sem eru 

andvígir vörnum hér á landi.“  Í lok greinarinnar segir: „Fyrir Íslendinga er mjög lærdómsríkt 

að kynna sér, hve ötullega Svíar vinna að því að styrkja landvarnir sínar. Það er vissulega 

áminning um, að enn mun ekki ráð að veikja varnirnar hér á landi, eins og ástatt er“. Þessi 

fréttaflutningur var vissulega eðlilegur en var engu að síður notaður á sama tíma til að renna 

stoðum undir áramótahugleiðingar ráðherranna. Tíminn studdi því formann 

Framsóknarflokksins með óbeinum hætti án þess þó að taka beint undir hugmyndina um 

íslenskt herlið.42    

  Morgunblaðsmenn gerðu einnig tilraunir til þess að umtúlka ummæli Bjarna 

Benediktssonar líkt og Tímamenn höfðu gert með ummæli Hermanns. Í svari sínu við 

ásökunum Alþýðublaðsins um að Bjarni hefði blásið til herkvaðningar komust þeir meðal 

annars svona að orði: „Í þessum orðum Bjarna Benediktssonar og öðrum um þetta efni í 

áramótagrein sinni, tekur hann ekki berum orðum fram hver sé hans eigin skoðun í þessum 

efnum, heldur segir eingöngu á hvaða skoðun „fleiri og fleiri séu að komast“, þó að það leyni 

sér ekki, að hann telur að þeir er svo mæli, hafi mikið til síns máls“.43  

  Þá þvertók Morgunblaðið fyrir að nokkur maður hafi verið að tala um að stofna her. 

Meining Bjarna hafi eingöngu snúist að því hvort ekki væri unnt að spara Íslendingum þau 

óþægindi sem fylgdu dvöl hersetuliðsins með því að annast sjálfir varðgæslu á flugvöllunum 

„með fámennu varðliði“. Þótt Morgunblaðið hafi haldið því fram að herhugmyndin væri úr 

lausu lofti gripin þá tók blaðið engu að síður afstöðu með henni: „Ef menn viðurkenna 

þörfina á landvörnum, verða einhverjir að annast þær varnir, annaðhvort erlendir menn eða 

íslenzkir. Ef menn telja of mikil óþægindi af því að hafa útlenda menn til þeirra starfa, er þess 

vegna eina úrræðið það, að Íslendingar sjálfir taki varnirnar að sér“.44  
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Í raun má segja að innlegg Morgunblaðsins til umræðunnar hafi verið ákveðin afneitun á því 

að Bjarni og Hermann hafi rætt um íslenskt herlið í áramótagreinum sínum. Um tilburði 

Alþýðublaðsins og Þjóðviljans um að hamra á herhugmyndinni, hafði Morgunblaðið það að 

segja, að blöðin væru að reyna að kveða niður draug sem þeir sjálfir höfðu vakið upp. Þó ber 

að nefna að af öllum flokksblöðunum sem tóku þátt í umræðunni um íslenska herliðið hélt 

Morgunblaðið sig mest til hlés.45  

3.5 Stuðningur Vísis og Mánudagsblaðsins  

Dagblaðið Vísir var ásamt Þjóðviljanum fyrsta blaðið til að mynda sér skoðun á 

áramótagreinum Bjarna og Hermanns. Í upphafi janúar var stuttlega minnst á 

hernaðarhugleiðingar ráðherranna í grein sem fjallaði þó að mestu um landhelgismálið og 

desemberverkfallið. Þar kom fram að ráðherrarnir teldu það æskilegt að Íslendingar tækju 

meiri þátt í vörnum landsins að einhverju marki. Greinarhöfundur minnir á það að Vísir hafi 

áður haldið því fram að þetta ættu Íslendingar að gera því „illt væri að eiga allan sinn hag 

undir annara náð“. Vísismenn tóku undir ummæli Hermanns um að skortur væri á valdi í 

landinu til að tryggja öryggi þegna sinna gegn „ofstopamönnum og upphlaupurum“, en 

einnig að e.t.v. væri réttast að Íslendingar tækju við varðgæsluhlutverki Bandaríkjamanna á 

flugvöllunum til að komast hjá „þeim miklu óþægindum sem tvíbýlið veldur“. Allt frá því að 

Frjálslyndi flokkurinn og Íhaldsflokkurinn sameinuðust í Sjálfstæðisflokkinn hafði Vísir stutt 

sjálfstæðismenn í opinberum málum, en blaðið var áður málgagn Frjálslyndra. Því kemur ekki 

á óvart að Vísismenn skyldu hafa stutt hugmyndina um íslenska herliðið, og gerðu þeir það á 

mun opinberari hátt en Morgunblaðið þorði að gera.46  

  Mánudagsblaðið var eina óháða dagblaðið sem kom með innlegg  í umræðuna. 

Greinarhöfundar þess töldu ekkert athugavert við það að Íslendingar stofnuðu sinn eigin her, 

þar sem heimurinn væri óðar að skiptast í tvær herbúðir sem gætu án fyrirvara endað í 

stríðsátökum. Íslendingar sem stæra sig af lýðfrelsi ættu einmitt að leggja sitt af mörkum til 

þess að veita því ofbeldi viðnám. Þá benti blaðið einnig á að:  „Ef til styrjaldar kemur, verður 

Ísland, engu síður en aðrar þjóðir, fyrir barði s[t]yrjaldaraðgerða. Byssukúlan og 

atomsprengjan spyrja ekki um þjóðerni né heldur um friðsama sögu lands og lýðs.“47   
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Mánudagsblaðið virti gagnrýni annara blaða að vettugi, varðandi að Ísland væri of smátt eða 

óvant hermennsku til að verða að einhverju verulegu gagni í varnarbandalagi vestrænu 

þjóðanna: „Þetta er aulaskapur. ... Íslendingar [hafa] alla þá eiginleika, sem ungir menn 

annara þjóða hafa til að bera“. Þó viðurkennir blaðið fúslega að einir og óstuddir gætu 

Íslendingar ekki varið sig, en án hers myndi íslensk æska fá á sig það óorð erlendis að vera 

kallaðir „mömmudrengir“. Þeir bentu líkt og fleiri blöð á undan þeim á að stofnun íslensks 

hers myndi draga úr erlendri hersetu, sem væri af hinu góða, og jafnframt væri auðveldara 

að fylgja eftir þeirri kröfu að Ísland væri setuliðslaust á friðartímum. Sem liður í varnarkerfi 

bandamanna landsins gæti hinn íslenski her orðið að góðu gagni. Blaðið taldi enn fremur að 

íslenskur her væri fær um að verja landið ef hann hlyti æfingu til þess en þó vildi blaðið ekki 

að íslenskir hermenn væru sendir til að berjast erlendis. Varnir landsins ættu að vera í 

forgangi. Þá gagnrýndi Mánudagsblaðið Bjarna og Hermann fyrir að láta „ábyrgðalausa menn 

og móðursjúkar kerlingar“ koma í veg fyrir að íslenska herliðið yrði stofnað. Mánudagsblaðið 

var því eina blaðið sem stóð með stofnun íslensks herliðs án alls fyrirvara, og án þess að setja 

fram stuðning sinn þannig að hægt væri að túlka hann á aðra leið. Með orðum blaðsins sjálfs 

þá: „... ber að stofna íslenzkt varnarlið í fyrsta lagi til að losna við erlendan her á friðartímum 

(og helzt um alla eilífð) í öðru lagi til að Ísland verði annað og meira en skríparíki og í þriðja 

lagi til að skapa sjálfsaga og ættjarðarást hjá íslenzkri æsku“. Túlkun Mánudagsblaðsins á 

hugmyndinni var því einungis út frá ytri hættum, en tók ekki til greina innri ógnir sem voru 

þó hvað mest leiðandi í mótun umræðunnar.48 
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4. Álit almennings og samtaka á íslenskum her  

Dagblöðin voru fljót að sýna hvar fylgi þeirra lá varðandi hugmyndina um stofnun íslensks 

herliðs. Samtök utan stjórnmála- og fjölmiðlasviðsins mynduðu sér þó einnig skoðanir á 

hugmyndinni. Á fundum og samkomum víðs vegar um landið voru ályktanir og samþykktir 

gerðar um málið, og voru margar þeirra birtar í blöðunum.     

4.1 Æskan leggst gegn íslenskum her   

Félagssamtök stúdenta láta oft að sér kveða þegar umdeild mál eru rædd í þjóðfélaginu. 

Hugmyndin um íslenska herinn var engin undantekning frá því, en á meðal efnahags- og 

setuliðsmálanna var íslenska herliðið eitt umtalaðasta mál fyrri hluta árs 1953. Um miðjan 

janúar hittust nemendur Menntaskólans í Reykjavík í Framtíðinni til að ræða um stjórnmál og 

hermálin. Meðal umræðuefna var hersetuliðið og fyrirhuguð stofnun íslensks herliðs. 

Nokkrar samþykktir voru lagðar fram á fundinum, og þar var ein sem vísaði til hugmyndar 

ráðherranna tveggja: „B. Vítir ráðagerð þá, sem komið hefur fram um stofnun íslenzks hers, 

og heitir á íslenzka æskumenn að standa einhuga gegn hervæðingu þjóðarinnar“.49   

  Þessi liður var samþykktur af öllum sem kusu um samþykktina nema þremur. Þó er á 

reiki hve margir sóttu þennan fund og hve margir tóku þátt í kosningunum. Frjáls Þjóð sagði 

að um 260 manns hafi verið á fundinum, Þjóðviljinn taldi um 270, en Alþýðublaðið um 300 

manns. Morgunblaðið hélt því hins vegar fram að aðeins 120 hafi kosið af þeim 300 manns 

sem hafi sótt fundinn. Enn fremur segir í Morgunblaðinu að samþykktinni gegn íslenska 

herliðinu hafi verið laumað að þegar margir voru farnir af fundi. Þá hafi „sella“ sem 

kommúnistar höfðu komið fyrir í Menntaskólanum, séð til þess að tillögurnar hlutu góðan 

hljómgrunn.50  

  Tilvist hinnar kommúnísku sellu er staðfest í viðtali við Sigurð Pétursson, nemanda í 

Menntaskólanum, í Morgunblaðinu 28. janúar. Sigurður segir að ungkommúnistar fjölmenni 

á fundi og þá oft nýkomnir frá fundum með Einari Olgeirssyni, formanni Sósíalistaflokksins, 

með fyrirmæli um hvaða málefni skuli ræða. Þá segir Sigurður að ungir jafnaðarmenn hafi 

fengið fyrirmæli frá sínum yfirboðurum um að vinna með kommúnistum, til að greiða veginn 
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 „Menntaskólanemendur krefjast lokunar herstöðvanna og brottflutnings hersins“, Frjáls þjóð, 19. janúar 
1953. 
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 „Menntaskólanemendur krefjast lokunar herstöðvanna og brottflutnings hersins“, Frjáls þjóð, 19. janúar 
1953. „Menntaskólanemendur krefjast þess að hernáminu verði aflétt – mótmæla eindregið stofnun innlends 
hers“, Þjóðviljinn, 14. janúar 1953. „Upphlaup kommúnista og vinstri krata í Menntaskólanum“, Morgunblaðið, 
15. janúar 1953. „Menntaskólanemendur fordæma stefnu ríkisstjórnarinnar“, Alþýðublaðið, 14. janúar 1953. 
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fyrir auknu samstarfi flokkanna í komandi kosningum. Þar fyrir utan séu ungkommúnistarnir 

illa séðir af öðrum nemendum því „ekkert heilbrigt félagslíf getur þróazt, þar sem þessir 

menn koma við sögu, því þeir eru alls staðar með áróður sinn og flokkslínuna á lofti og lama 

þannig allt félagslíf.“ Í Frjálsri þjóð segir að ályktanir Morgunblaðsins varðandi virkni 

kjósenda, og að margt fólk hafi verið farið af fundinum þegar tillögurnar voru bornar fram, 

séu báðar rangar. Frjáls Þjóð viðurkennir þó að sumir hafi verið farnir þegar tillagan um 

stefnu ríkisstjórnarinnar hafi verið borin fram en hún var borin fram á eftir tillögunni um 

íslenska herinn. Ef tekið er tillit til hinna samþykktanna sem voru lagðar fram á fundinum þá 

má áætla að andstaða meðal menntaskólanema hafi verið mikil gegn hugmyndinni um 

íslenskt herlið. Samþykkt sem beint var gegn hersetu Bandaríkjahers var samþykkt af öllum 

nema sex, og samþykkt sem fordæmdi stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahags- og atvinnumálum 

var samþykkt með 50 atkvæða meirihluta. Því var engin tillaga samþykkt af jafn mikilli 

samheldni og sú sem sneri að stofnun íslensks herliðs, sem gefur til kynna að andstaðan við 

þá hugmynd hafi ekki einungis verið mikil heldur einnig þverpólitísk.51     

  Félag íslenskra stúdenta í Kaupmannahöfn hafði margsinnis áður lýst sig andvíga dvöl 

bandaríska setuliðsins á Íslandi. Á fundi þeirra er haldinn var í janúar gerðu þeir slíkt hið 

sama en bættu síðan við: „Að lokum lýsir fundurinn sig algerlega andvígan þeirri fáránlegu 

hugmynd, sem komið hefur fram hjá einstökum mönnum, að stofnaður verði íslenzkur her“. 

Var ályktun þessi samþykkt í Kaupmannahöfn með öllum greiddum atkvæðum. Þá var 

haldinn svipaður fundur í Laugarvatnsskóla þegar Mímir, félag menntaskólanemenda í 

Laugarvatnsskóla, lýsti yfir óánægju sinni með bandaríska hersetuliðið. Líkt og stúdentarnir í 

Kaupmannahöfn bættu þeir því við að félagsmenn væru mjög andsnúnir öllum fyrirætlunum 

um stofnun íslensks hers, og þætti þeim það samrýmast betur þjóðaranda og hagsmunum 

landsins að „Íslendingar beri sáttarorð milli þjóða en að þeir láti etja sér til mannvíga.“ Mímir 

taldi í kringum 60 meðlimi þegar þessi atkvæðagreiðsla var framkvæmd.52    

  Í mars var haldinn eftirminnilegur fundur háskólastúdenta þar sem rætt var um 

innlenda herliðið. Beiðni háskólastúdenta um að halda fundinn í húsakynnum háskólans var 

synjað og því var fundurinn haldinn í Sjálfstæðishúsinu. 22 kommúnistar úr háskólanum 
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„Æskan og framtíðin – Skyggnst inn í félagslíf menntaskólanemenda“, Morgunblaðið, 28. janúar 1953. 
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 „Einróma samþykkt Hafnarstúdenta gegn dvöl erlends herliðs á Íslandi“, Þjóðviljinn, 28. janúar 1953. 
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höfðu farið fram á að fundur um þessi mál væri haldinn en 20 eða fleiri stúdentar gátu í krafti 

fjöldans krafist umræðufundar. Ólíkt öðrum nemendafundum sem haldnir höfðu verið um 

þetta málefni áður, þá fór þessi fundur ekki fram í eins mikilli ró, og voru skoðanir 

fundarmanna ekki eins einhliða. Venjulega eru tillögur sem ganga lengst bornar fram á 

slíkum fundum en í þessu tilviki var það tillaga lýðræðissinnaðra sósíalista, sem meðal annars 

þvertók fyrir að stofna skyldi íslenskan her. Heimdellingurinn Gísli Jónsson sem var 

fundarstjóri, bar þó fyrst fram tillögu sem var lögð fram af nemendafélaginu Vöku og 

frjálslyndum stúdentum. Þetta brot á fundarsköpum uppskar mikið mótlæti frá stórum hluta 

fundarmanna en fundarstjóri fékkst ekki til að flytja tillögu sósíalista fyrst. Þá fóru margir 

fundarmenn fram á að liðir í tillögu Vöku og frjálslyndra stúdenta væru bornir fram 

sjálfstætt, þar sem í henni var blandað saman ýmsum málum sem stúdentar voru 

missammála um en því var líka neitað. Í tillögu Vöku og frjálslyndra stúdenta var aðeins lagst 

gegn herskyldu á Íslandi, og bent á að lítið gagn væri að íslensku herliði vegna fámennis 

þjóðarinnar. Var meðal annars yfirlýsing í tillögunni um að kommúnistar hafi áður krafist 

hervæðingar þjóðarinnar, að nauðsynlegt væri að halda uppi vörnum landsins, og enn fremur 

var lagt til að Íslendingar myndu búa sig undir að taka við starfsemi Keflavíkurflugvallar ef 

setuliðið þyrfti frá að hverfa. Þetta hefur vafalaust verið erfitt fyrir sósíalista að samþykkja. 

Var tillagan því nokkuð loðin og ekki beint gagngert gegn stofnun íslensks herliðs. Var tillaga 

Vöku og frjálslyndra stúdenta samþykkt með 140 atkvæðum gegn 70 en þó sátu nokkrir hjá. 

Var síðan tillögu sósíalista vísað á bug af fundarstjóra á þeim grundvelli að efnislega væri 

búið að samþykkja það sem í þeirri tillögu fólst. Í Alþýðublaðinu koma fram að: „Mikill hluti 

fundarmanna gat ekki sætt sig við svo nazistíska og kommúnistíska fundarstjórn ... [og] ... 

gekk meira en helmingur fundarmanna af fundi í mótmælaskyni ... þyrptust menn saman við 

dyrnar á leið út og mátti ekki tæpara standa, að til ryskinga kæmi.“53   

  Fundurinn var því með furðulegu sniði og gerðu Þjóðviljinn og Alþýðublaðið sér 

mikinn mat úr gerræði fundarstjórans en fögnuðu því engu að síður að andstaða gegn 

innlendum her hefði verið samþykkt á fundinum, hversu loðin sem sú samþykkt kunni að 

hafa verið. Morgunblaðið og Tíminn lýstu einnig yfir ánægju sinni með fundinn en töluðu þó 
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 „Háskólastúdentar ræða um innlendan her“, Tíminn, 18. mars 1953. „230 manna stúdentafundur eindregið 
andvígur innlendum her“, Þjóðviljinn, 19. mars 1953. „Herfilegar hrakfarir kommúnista á almennum 
stúdentafundi í gær“, Morgunblaðið, 19. mars 1953. „Æsingar á fundi háskólastúdenta um innlendan her í 
gær“, Alþýðublaðið, 19. mars 1953. 
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ekkert um að fundarstjórnin hafi verið einkennileg en bentu þó á að kommúnistar hefðu 

fengið „háðulega útreið“ í ljósi þess að þeir sjálfir kröfðust fundarins.54 

4.2 Mæður og verkamenn mótmæla stofnun hers  

Verkalýðsfélög létu heldur ekki á sér standa í mótmælum gegn hugmyndinni um íslenskt 

herlið. Um miðjan janúar lýsti Verkalýðsfélag Bolungarvíkur yfir andstöðu sinni gegn stofnun 

innlends hers og var að því er virðist fyrsta verkalýðsfélagið til að gera slíkt. Hugmyndinni var 

einnig mótmælt af Verkamannafélaginu Þór á Selfossi; hún væri „móðgun við siðferðisvitund, 

stolt og aldagamla menningu þjóðarinnar“. Á framhaldsaðalfundi Fulltrúaráðs 

verkalýðsfélaganna í Reykjavík í febrúar lýsti ráðið yfir „eindreginni andstöðu sinni við þá 

hugmynd að stofnaður verði íslenzkur her“, og hvöttu jafnframt íslenska alþýðu og önnur 

félög til að „sameinast til baráttu gegn því, að hugmynd þessi nái fram að ganga.“ Var tillagan 

samþykkt með öllum atkvæðum nema einu en Ólafur Friðriksson steig upp á fundinum og 

lýsti yfir fylgi sínu við stofnun „þjóðarhers“. Ólafur hafði áður verið kommúnisti og gegnt 

ritstjórastarfi hjá Alþýðublaðinu. Einnig var það hann sem ættleiddi drenginn sem varð 

kveikjan að Drengsmálinu árið 1921. Í því máli var í fyrsta skipti safnað saman hvítliðum, 

lögreglunni til hjálpar og var þeim beitt gegn honum og fylgismönnum hans. Í ljósi þeirra 

atburða þótti viðstöddum fundarmönnum einkennilegt að Ólafur styddi áform um íslenskt 

herlið. Í Þjóðviljanum kemur fram að fundarmenn hafi vorkennt Ólafi og hafi tillagan verið 

samþykkt með öllum atkvæðum nema hans eina.55  

  Menningar- og friðarsamtök íslenzkra kvenna bættust síðan í hóp þeirra er voru 

andvígir herhugmyndinni en eftirfarandi pistill birtist í Alþýðublaðinu, Þjóðviljanum, 

Verkamanninum og Frjálsri þjóð, á tímabilinu 21. janúar til 2. febrúar: 

Fundur haldinn í Menningar- og friðarsamtökum íslenzkra kvenna 15. jan. 1953 skorar 
á allar íslenzkar konur að vera á verði gegn þeirri hættu, er felst í ábyrgðarlausum 
skrifum og ummælum ráðandi manna í landinu um að stofna íslenzkan her. Íslenzka 
þjóðin hefur borið gæfu til þess að vera sem lýsandi kyndill friðarins, þegar aðrar 
þjóðir hafa borizt á bana spjót. og fyrir það hefur hún notið virðingar og aðdáunar um 
allan heim. Íslenzkar konur, látum ekki setja blett á þann heiður. Mæður, látið ekki 
etja sonum ykkar til mannvíga.56 
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Dagblaðið Dagur tók þessa hrinu af hópamótmælum fyrir í pistli sem birtist í byrjun febrúar. 

Degi hafði einnig borist tilkynningin frá Menningar- og friðarsamtökum íslenzkra kvenna en 

þeir ákváðu, líkt og Morgunblaðið og Tíminn, að birta hana ekki: 

Nýlega barst blaðinu bréf frá félagsskap, sem nefnir sig „Menningar- og friðarsamtök 
íslenzkra kvenna“, og var í bréfinu ályktun ... [sem samtökin vildu] ... láta koma fyrir 
augu þjóðarinnar. Í þessari ályktun er svo til orða tekið, að ráðandi menn hér í landi 
hafi látið frá sér fara „ábyrgðarlaus skrif og ummæli.... um að stofna íslenzkan her“. 
Var síðan skorað á mæður í landinu, „að láta ekki etja sonum sínum til mannvíga“! 
Ályktunum af sama toga rignir nú yfir landsfólkið frá ýmsum verkalýðsfélögum, 
unglingaskólum og jafnvel miðstjórnum stjórnmálaflokka. Allt er þetta skraf 
auglýsanlega af sömu rót. Hér eru kommúnistar að verki, og sem fyrr að reyna að 
notfæra sér andúð þjóðarinnar á hermennsku og ófriði til framdráttar flokki sínum, 
sem þó heldur jafnan uppi vörnum fyrir allar athafnir mesta her- og landvinningaríkis 
veraldarinnar.57 

Greinarhöfundur segir enga ástæðu til að taka mark á þessum ályktunum þar sem „...enginn 

hefur verið að tala um að stofna íslenzkan her ... heldur um aukna starfsemi íslenzkra 

sérfræðinga á Keflavíkurflugvelli“. Tekur Dagur því svipaða stefnu og Tíminn og 

Morgunblaðið höfðu þegar mótað sér, um að hernaðarhugmyndir ráðherranna tveggja væru 

einfaldlega byggðar á einum stórum misskilningi. Hin raunverulega umræða, segir 

greinarhöfundur, snýst um hvort Ísland eigi í framtíðinni að vera réttarríki, eða ríki þar sem 

glæpamenn fá að ganga um óáreittir og „fá að ráðast á menn og inn í hús þeirra, undir því 

yfirskini að þeir séu að vinna fyrir gott málefni.“58   

  Mótmælum frá hinum ýmsu samtökum hélt þó áfram að rigna inn, þar á meðal frá 

Mæðrafélaginu. Skoraði félagið jafnframt á allar íslenskar mæður að kjósa engan 

frambjóðanda sem hafði ekki „skuldbundið sig til þess að standa á móti stofnun íslenzks hers 

í hvaða mynd sem er.“ Rithöfundafélag Íslands samþykkti einnig að mótmæla stofnun 

íslensks herliðs. Rök rithöfundanna voru þau að íslenskur her myndi sundra þeim 

„menningar- og siðferðisgrundvelli, sem þjóðin hefur staðið á öldum saman en gæti auk þess 

orðið hentug átylla til að heimta gagngera þáttöku Íslendinga í ófriði.“59   

  Önnur félög sem mótmæltu sérstaklega íslenskum her voru meðal annars 

Verkamannafélagið Báran á Eyrarbakka, Verkalýðs- og sjómannafélag Álftfirðinga, 

Starfstúlknafélagið Sókn, Verkamannafélag Húsavíkur, Félag íslenskra rafvirkja, Félag 
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 „Sögurnar um „íslenzkan her““, Dagur, 4. febrúar 1953.  
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 „Mæðrafélagið mótmælir hugmyndinni um íslenzkan her.“, Alþýðublaðið, 26. febrúar 1953. „Rithöfundar 
mótmæla hersetu og stofnun innlends hers“, Frjáls þjóð, 1. apríl 1953. 
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blikksmiða Reykjavíkur, Múrarafélag Reykjavíkur, Verkalýðs- og sjómannafélag 

Miðneshrepps, og Kvenréttindafélag Eskifjarðar. Gera má ráð fyrir að félög ósamþykk 

stofnun íslensks hers hafi jafnvel verið fleiri en svo virðist vera sem ekkert félag hafi gefið út 

stuðningsyfirlýsingu þess efnis við hugmyndina.60  

  Vert er að taka fram að þó svo stjórnarandstöðublöðin hafi nýtt hvert tækifæri til 

þess að auglýsa samtök sem opinberlega mótmæltu stofnun íslensks hers, og engar fréttir 

finnast um samtök sem studdu þá tillögu þýðir það ekki að slíkur stuðningur hafi ekki 

fyrirfundist. Álykta má að hafi slíkur opinber stuðningur verið tilkynntur hafi engin miðill 

fundist til að birta hann. Stjórnarandstöðublöðin myndu ekki birta slíkar fréttir af augljósum 

ástæðum, og hægri öflin voru, að því er virðist, á fullu við að reyna hvítþvo sig og sína menn 

af stuðningi við hugmyndina vegna hinnar gífurlegu andstöðu sem myndaðist gegn henni. Þó 

er ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að álit almennings á hugmyndinni um stofnun 

íslensks hers hafi verið mjög neikvætt.   
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 „Fréttir frá verkalýðsfélögum“, Alþýðublaðið, 26. janúar 1953. „Sókn mótmælir hugmyndinni um íslenzkan 
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5. Ritdeilur og hrakfarir flokksblaðanna  

Í umræðunni um íslenska herliðið er að finna mörg góð dæmi um þær ritdeilur sem flokkarnir 

háðu í gegnum málgögn sín.  Í þessum kafla verða nokkur af þeim málum sem blöðin þrættu 

um í sambandi við íslenska herliðið rædd, en gera má ráð fyrir því að þau hafi haft áhrif á 

almenningsálitið.  

5.1 Alþýðuflokkurinn bendlaður við herhugmyndina   

Snemma í umræðunni leit út fyrir að hernaðarhugmyndir ráðherranna myndu ekki verða 

vinsælar, en stjórnarandstöðublöðin nýttu sér áramótagreinar þeirra út í ystu æsar til að 

koma pólitískum höggum á Framsóknarflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Stjórnarblöðin reyndu 

því að snúa vörn í sókn. Morgunblaðið benti til dæmis á að þingmaður Alþýðuflokksins, Gylfi 

Þ. Gíslason, hafi sagt í ræðu í október 1952 á Alþingi að Íslendingum sé ljóst að því fylgi hætta 

að vera án hervarna og hann sé því: „...sannfærður um, að verði ekki breytt til um þá stefnu, 

sem fylgt hefur verið um framkvæmd samningsins, þá muni meiri hluti þjóðarinnar snúast 

gegn því, að annarri þjóð séu faldar varnir landsins og vilja, að við tökum þær í eigin hendur 

og takmörkum þær þá að sjálfsögðu við litla fjárhagsgetu þjóðarinnar“. Morgunblaðið hélt 

því fram að þar með hefði Gylfi viðurkennt að varnir landsins væru nauðsynlegar, og að hann 

vildi að Íslendingar tækju þær í sínar eigin hendur. Daginn eftir tók Tíminn undir þessi 

ummæli Morgunblaðsins og birti sömu tilvitnun. Bentu Tímamenn á að Gylfi hafi því hreyft 

við hugmyndinni um íslenskt herlið á undan Bjarna og Hermanni. „Allt það, er Alþýðublaðið 

segir um Hermann og Bjarna í þessu sambandi, hittir því ekki síður Gylfa Þ. Gíslason, ritara 

Alþýðuflokksins.“61  

  Í Alþýðublaðinu sama dag og grein Tímans birtist stökk Hannibal Valdimarsson Gylfa 

til varnar gegn ummælunum sem voru höfð um hann í Morgunblaðinu daginn áður. Hannibal 

benti á að Gylfi hafði ekki minnst einu orði á her, heldur hafi meining hans verið sú að félli  

herverndarsamningurinn í ónáð hjá þjóðinni og yrði sagt upp, þá ætti ríkisstjórnin að taka 

öryggismálin í sínar hendur. Það þýddi ekki að stofna þyrfti innlendan her, „Öryggis 

Keflavíkurflugvallar má gæta á einfaldari og brotaminni hátt“. Hver sá háttur myndi vera var 

ekki lýst nánar. Hannibal tekur enn fremur fram að eina ástæða þess að Alþýðuflokkurinn 

hafi fallist á varnarsamninginn á sínum tíma hafi verið sú að forsvarsmenn flokksins hafi ekki 
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viljað að stofnaður yrði íslenskur her. Hreyft hafi verið við hugmyndinni áður að stofna 

íslenskan her, en tillaga ráðherranna tveggja um að hafa samtímis innlendan og útlendan her 

til varnar landinu hafi ekki heyrst áður, og sé þar „um að ræða versta kostinn, sem 

hugsanlegur er í öryggismálum Íslendinga.“62   

  Daginn eftir skrifaði síðan Gylfi sjálfur andsvar í Alþýðublaðið við ásökunum Tímans 

um að hann hafi stungið upp á stofnun íslensks hers á undan Bjarna og Hermanni. Gylfi sagði 

að Tíminn og Morgunblaðið snéru út úr orðum hans og legðu falskan skilning við ræðu hans. 

Sagðist hann telja varnarsamninginn við Bandaríkjastjórn „viðunanlegri lausn“ á 

öryggismálum þjóðarinnar en stofnun innlends hers, og sagðist hann jafnframt vera 

„algjörlega andvígur“ stofnun slíks hers. Hann hafi áður látið í ljós andstöðu sína við stofnun 

slíks hers og geri það enn, og spurði hann svo hvort Bjarni og Hermann vilji gefa út 

samskonar yfirlýsingar, væntanlega í ljósi óvinsælda áramótagreina þeirra. Í lokin vitnar Gylfi 

í grein Tímans frá deginum áður og segir:  

Annars var í áramótagreinum ráðherranna ekki fjallað um þann möguleika, að 
íslenzkur her tæki algjörlega við af hinum erlenda, enda segir Tíminn í gær: „Í 
áramótagreinum þeirra Hermanns Jónassonar og Bjarna Benediktssonar var vikið að 
þeirri hugmynd, að Íslendingar tækju varnir landsins í sínar hendur AÐ MEIRA EÐA 
MINNA LEYTI og væri þannig AÐ MESTU (leturbr. mín) eða öllu komizt hjá erlendri 
hersetu.“ Hér er rætt um þann kostinn, sem er verstur allra: Að hafa í landinu 
erlendan OG innlendan her.63 

Daginn eftir birtist stutt klausa í Tímanum þar sem grein Gylfa var svarað. Þar er skrifað að 

hvergi í grein Tímans sem Gylfi skrifar um, sé talað um að hann hafi lagt til að stofnaður yrði 

her „og er því umrædd leiðrétting Gylfa á misskilningi byggð“. Þetta er vissulega rétt, en í lok 

umræddar greinar Tímans, er þó ýjað að því, að Íslendingar eigi að stofna her, og því er 

misskilningur Gylfa auðskiljanlegur. Þá benda Tímamenn á að meiningin með fyrri grein 

blaðsins, hafi verið að sýna fram á að Gylfi myndi heldur vilja að Íslendingar tækju varnir 

landsins upp á sína arma fremur en að skilja sig frá varnarsamningnum en sá skilningur á 

orðum Gylfa virðist vera réttur. Þá spyrja Tímamenn Gylfa hvernig Íslendingar eigi að geta 

annast sjálfir varnir landsins „án þess að auka lögregluna eða stofna her eða þjóðvarnarlið?“ 

Gylfa hefur sennilega ekki fundist hann þurfa að svara þessari spurningu því ekki skrifaði 

hann meira um þessar ásakanir að sinni.64   
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Þó gaf Gylfi út bók síðar á árinu þar sem fjallað var um varnarmál landsins og ljósi er varpað á 

skoðanir hans í þessum málum. Þar segir að þrír kostir hafi komið til greina þegar ljóst var að 

landið gat ekki verið varnarlaust. Sá fyrsti hafi verið að fá erlent hersetulið til að annast 

varnirnar, annar að stofna íslenskt herlið og sá þriðji að neita að taka þátt í vígbúnaði 

bandamanna Íslands. Síðasti kosturinn kom að sjálfsögðu ekki til greina af hálfu Gylfa, og 

fyrsti kosturinn var valinn. Varðandi það að stofna íslenskt herlið, þá sagði Gylfi að því fylgdu 

kostir og gallar. Kostir þess hefðu verið að þá hefði verið hægt að komast hjá erlendri hersetu 

og þeim vandamálum sem fylgja henni. Ókostirnir væru hins vegar þeir að þá hefðu 

Íslendingar stigið fyrstu sporin í þá átt að gerast virk hernaðarþjóð, sem hefði líkt og aðrar 

þjóðir þurft að hafa herskyldu. Íslenskur her væri líka ófær um að verjast innrás upp á sitt 

einsdæmi og því þyrfti að vera erlent setulið hér samtímis honum. Þá væri erfitt að leggja 

niður slíka stofnun þegar hún væri á annað borð komin á laggirnar en erlend herseta væri 

mun afturkallanlegri og þar af leiðandi betri kostur. Þó taldi Gylfi að hætta á hefðbundinni 

árás á landið væri lítil þar sem bandalagsþjóðir Íslands hefðu undirtökin á öllum 

siglingaleiðum á Norður-Atlantshafi.65  

  Tilraun stjórnarblaðana til að beina athygli umræðunnar frá ráðherrum sínum 

mistókst, og hélt umræðan ótrauð áfram í stjórnarandstöðublöðunum. Eldraun 

Alþýðuflokksins var þó ekki lokið. Á aðalfundi Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur í mars, hélt 

Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrverandi formaður Alþýðuflokksins ræðu þar sem hann ræddi 

meðal annars hernámið. Tveim dögum eftir fundinn sökuðu sósíalistar Stefán um að hafa í 

ræðu sinni lýst yfir stuðningi við stofnun innlends herliðs, og að Alþýðuflokkurinn ætti að 

fylkja sér um þá stefnu af meira kappi. Ásakanir af þessu tagi voru ekki óalgengar af hálfu 

sósíalista, en viðbrögð Alþýðuflokksins gera þessa ásökun fremur sérstaka. Í Alþýðublaðinu 

daginn eftir skrifar Hannibal um þessar ásakanir í leiðara blaðsins, þar sem hann tekur ekki 

fyrir þær, heldur bendir á að innan Alþýðuflokksins séu málin rædd og síðan séu gerðar 

ályktanir um stefnu flokksins í heild sinni, ólíkt þeim aðferðum sem notast er við í 

Sovétríkjunum: „Ræður einstakra flokksmanna, hversu langar sem væru, ákveða enga stefnu 

í lýðræðissamtökum“. Hannibal tók því ekki fyrir að Stefán hafi látið þessa skoðun í ljós, 

heldur hamrar á því að innan flokksins sé mönnum frjálst að ræða sínar skoðanir hverjar sem 

þær kunni að vera. En í sama tölublaði Alþýðublaðsins birti Stefán sjálfur stuttan pistil, þar 

sem hann skrifar um afstöðu sína varðandi íslenskan her en þar sagði hann; „ÉG HEF ALLTAF 
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VERIÐ OG ER ÞVÍ EINDREGIÐ ANDSTÆÐUR AÐ STOFNAÐUR VÆRI ÍSLENZKUR HER.“66 

Þjóðviljinn gerði sér mat úr þessum villandi upplýsingum sem birtust í Alþýðublaðinu, og 

túlkuðu viðbrögð blaðsins á þá leið að Hannibal hafi í raun viðurkennt að Stefán hafi mælt 

með stofnun innlends herliðs. Þá sagðist Þjóðviljinn hafa náð tali af tveimur mönnum sem 

sátu fundinn, og hafi þeir staðfest að Stefán hafi talað mikið um að Íslendingar eigi að leggja 

sitt af mörkum til öryggis landsins. „Hafi allir skilið þann kafla ræðu hans sem stuðning við 

stofnun innlends hers“. Verkamaðurinn tók undir ummæli Þjóðviljans og birti meint 

„aðalinntak“ ræðu Stefáns þar sem sagði: 67 

Alþýðuflokkunum ber að fylkja sér um hernámsstefnuna af meira kappi en nokkru 
sinni áður. Erlendi herinn er of fámennur og er knýjandi þörf á að fjölgað verði í 
honum. Þá er sjálfsagt að Íslendingar taki þátt í vörnum landsins og ber 
Alþýðuflokknum að beita sér fyrir stofnun innlends hers.68 

Alþýðublaðið hélt því engu að síður fram að þessi ummæli sósíalista um ræðu Stefáns væri 

lygin ein, og væri þetta í raun gott dæmi um þær „soralegu“ aðferðir sem þeir beittu til að 

koma höggi á andstæðinga sína. Eflaust var hér um að ræða rangtúlkun á ræðu Stefáns, en 

viðbrögð Alþýðublaðsins eru gott dæmi um það hve viðkvæm hugmyndin um íslenskan her 

var. Svona stuttu fyrir kosningar vildi enginn stjórnmálamaður eða flokkur í framboði láta 

kenna sig við stofnun innlends hers.69 

5.2 Norskur hershöfðingi bendlaður við herhugmyndina   

Þegar stór  mál eru rædd í samfélaginu gerist það, að ýmis konar kvittir og orðrómar berist út 

sem eiga sér oft  litla stoð í raunveruleikanum. Heimsókn norska hershöfðingjans Bjarne Öen 

til Íslands varð valdur að slíku atviki í umræðunni um íslenska herliðið. Snemma í janúar 1953 

birtist eftirfarandi tilkynning frá ríkisstjórninni í öllum helstu dagblöðum landsins: 

Norski hershöfðinginn Bjarne Öen kom til Reykjavíkur í gær í stutta heimsókn í boði 
íslenzku ríkisstjórnarinnar. Meðan hershöfðinginn dvelst hér mun ríkisstjórnin 
ráðfæra sig við hann  um ýmis atriði, sem þýðingu hafa í sambandi við sameiginlegar 
varnir Atlantshafsbandalagsins.70   
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Þessi tilkynning birtist óbreytt í Alþýðublaðinu, Vísi, Tímanum og Þjóðviljanum en þó undir 

mismunandi yfirskriftum. Hin þrjú fyrstnefndu birtu tilkynninguna undir svipuðum 

fyrirsögnum um að norskur hershöfðingi væri að heimsækja ríkisstjórnina, en Þjóðviljinn 

undir fyrirsögninni „Bjarni Ben. ræðir enn aukinn vígbúnað“.71   

  Þar sem koma hershöfðingjans var aðeins rétt rúmri viku eftir birtingu áramótagreina 

Bjarna og Hermanns var auðvelt að draga þá ályktun að þessi atburður tengdist hugmyndinni 

um íslenskt herlið. Ríkisstjórnin virðist hafa þráast við að útskýra nánar tilgang þessarar 

óvæntu heimsóknar og þar af leiðandi hófust dagblöðin handa við að fylla í eyðurnar. Frjáls 

þjóð var fyrst til þess að móta kenningu um heimsókn Öen en blaðið birti forsíðugrein undir 

heitinu „Er norskur hershöfðingi að undirbúa stofnun íslenzka hersins?“ Þar er tekið fram að 

verið sé að undirbúa tvær stofur í skrifstofubyggingu ríkisins að  Arnarhvoli, en þar muni 

hershöfðinginn hafa skrifstofu og fundarherbergi og því sé um að ræða langa heimsókn, 

annars hefði hann ekki þörf á slíkum aðbúnaði. Frjáls þjóð benti á að það gæti varla talist til 

tilviljunar að Öen hafi komið hingað svo stuttu eftir að ráðherrarnir tveir töluðu um að 

hervæða landið í áramótagreinum sínum: „Það bendir allt til þess, að norski hershöfðinginn 

sé hingað kominn sem ráðunautur ríkisstjórnarinnar í sambandi við stofnun hersins“. 

Greinarhöfundur furðar sig á því að ríkisstjórnin skuli ráðfæra sig við norska herinn en ekki 

þann bandaríska, en leiðir að því líkum að ástæðan sé sú, að herhugmyndin sé að öllu komin 

frá íslensku ríkisstjórninni og því telji hún heppilegra að fá aðstoð úr annari átt. 

Verkamaðurinn tók undir tilgátu Frjálsar þjóðar um verkefni hershöfðingjans: „Varla þarf 

neinum blöðum um það að fletta, hvert er erindi þessa manns, vissulega á hann að 

skipuleggja hvítliðaherinn.“ Þá gáfu Þjóðviljamenn svipaða hluti í skyn.72    

  Bjarne Öen kom til  Íslands á vegum Bjarna Benediktssonar, utanríkisráðherra, en þó 

ekki til þess að undirbúa stofnun íslensks hers. Bandaríkjastjórn hafði óskað eftir leyfi 

íslensku ríkisstjórnarinnar fyrir frekari hernaðarframkvæmdum á landinu, og var Öen, sem 

var fulltrúi Noregs hjá Atlantshafsherstjórn Atlantshafsbandalagsins í Evrópu, fenginn hingað 

til að meta varnir landsins og hvort þær framkvæmdir sem Bandaríkjastjórn vildi ráðast í 

væru þarfar. Yfirlýst ástæða þess að ríkisstjórnin leitaði til Noregs um álit um þessi málefni 

var til að sýna almenningi að stjórnin ráðfærði sig við fleiri ríki en Bandaríkin þegar kæmi að 
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hernaðarmálum. Reyndin var þó að Bjarni vildi fá álit frá öðrum en Bandaríkjamönnum, þar 

sem hann grunaði þá um að vera auka sóknartilburði hersins frá Íslandi en ekki að styrkja 

varnir landsins. Grunur Bjarna var á rökum reistur. Niðurstaða Öen var þó sú að hinar auknu 

hernaðarframkvæmdir Bandaríkjahers myndu styrkja varnir landsins verulega en gerði lítið úr 

árásargildi framkvæmdanna.73  

  Alþýðublaðið var fyrst til þess að benda á rangfærslur Frjálsar þjóðar og sósíalista. Þó 

hlakkaði ekki í Alþýðublaðsmönnum yfir rangfærslunum, heldur bentu þeir á hve óheppilegt 

það þætti að ríkistjórnin hefði ekki gefið út nánari upplýsingar um hlutverk Öen fyrr, þar sem 

óvissan skapaði fullkomin jarðveg fyrir gróusögur. Gera má ráð fyrir því að upplýsingaflæði 

vegna heimsóknar Öens hafi verið takmarkað sökum þess að enn var óvíst hvort eitthvað yrði 

úr viðbótarframkvæmdum Bandaríkjahers. Bjarni Benediktsson vissi að þetta mál myndi 

mæta andstöðu almennings og því þótti slæmt að taka fyrir þetta mál svona stuttu fyrir 

kosningar, og þar af leiðandi þótt ótækt að auglýsa skoðun framkvæmdanna eitthvað frekar. 

Alþýðublaðið staðfesti að ríkistjórnin hefði fullyrt að heimsókn Öens „standi í engu sambandi 

við hugleiðingar um stofnun innlends hers“. Öen væri staddur hér á landi til að meta stöðu 

Íslands „í friði og stríði í varnarkerfi Atlantshafsríkjanna“. Morgunblaðið tók undir  

fullyrðingar Alþýðublaðsins um veru Öen nokkrum dögum síðar. Morgunblaðið nýtti sér hins 

vegar framhjáhlaup blaðanna, og benti á að „Kommúnistar hafa ... lagt kapp á að dreifa út 

allskonar lygafregnum um tilgang [heimsóknar Öens], m.a. þeirri, að hann ætti að undirbúa 

stofnun „íslenzks hers“!!“. Frjáls þjóð kvartaði sáran undan því að vera ásakaðir um að grípa 

„orðróm á lofti“, en taldi enn að naumast væri komist hjá því að setja heimsókn Öen í 

samhengi við áramótagreinar ráðherranna: „Sú tilgáta verður kannske aldrei sönnuð eða 

afsönnuð ... [ekkert bendir] til þess að ríkistjórnin muni nokkru sinni gefa um það hreinskilna 

skýrslu ... [ríkisstjórnin mun aldrei] segja þjóðinni frá því, að þessi norski hershöfðingi hafi 

verið henni til ráðuneytis við stofnun innlends hers eða „þjóðvarnarliðs“, enda þótt svo hafi 

verið“. 74  

  Þegar bollaleggingum blaðanna um Öen virtist vera löngu lokið birti Frjáls þjóð enn 

eina æsifréttina um hann. Því var lýst yfir að Öen hefði verið hér til að kanna „hvern fjáran 
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sjálfan“ Bandaríkjamenn væru aðhafast í sambandi við auknar varnir landsins: „Nú hefur 

blaðið fengið STAÐFESTINGU á því ... [að] Norski hershöfðinginn VAR fenginn hingað til lands 

sem ráðunautur ríkisstjórnarinnar í sambandi við stofnun innlends hers“. Hvaðan sú 

staðfesting fékkst er ekki gefið upp í fréttinni, en þó er bætt við að stofnun hins innlenda 

hers hafi verið skotið á frest vegna hinnar miklu andúðar sem ríkisstjórnin mætti vegna 

hugmyndarinnar. Þó fullyrðir blaðið að íslenski herinn verði stofnaður og verði það gert á 

sérstæðan máta:75 

Að nokkrum tíma liðnum verður komið hér upp sérstakri löggæzlusveit undir því 
yfirskini, að hún eigi að annast löggæzlu á þjóðvegum, úti um sveitir og annars staðar 
þar, sem fastráðnum löggæzlumönnum er ekki á að skipa. Og það verður svarið og 
sárt við lagt, að hér sé ekki um neinn „her“ að ræða. Síðan verður þessari 
löggæzlusveit breytt í þann „her“ eða það „þjóðvarnarlið“, sem ríkisstjórnin telur sér 
henta – í einum eða fleiri áföngum ...“76  

Hvaðan Frjáls þjóð fékk þessar heimildir er erfitt að segja til um, en þær voru rangar. Koma 

Bjarne Öen til Íslands er gott dæmi um þá móðursýki sem greip fjölmiðla í umræðunni um 

íslenska herinn.   

5.3 Hermann útskýrir „vald“ sitt  

Á meðan Bjarni Benediktsson stóð á hliðarlínunni og fylgdist með umræðunni í dagblöðunum 

fann Hermann Jónasson sig knúinn til að svara árásunum á áramótagrein sína. Skrifaði hann 

heilsíðugrein í Tímann undir heitinu „Við hvað urðu kommúnistar hræddir?“, „Já, við hvað 

eru lögbrjótar og ofbeldismenn venjulega hræddir? Er það ekki vald og réttur?“, skrifar 

Hermann í upphafi greinar sinnar, og setur tóninn fyrir það sem á eftir kemur. Hann beinir 

þessum orðum gagngert gegn kommúnistum (Hermann kallaði sósíalista kommúnista), og 

dregur síðan upp mynd af þætti þeirra í desemberverkföllunum, þar sem þeir létu stöðva 

umferð á götunum og hvöttu til ofbeldis. Hermann bendir á að mestallar útflutningsvörur og 

matarforði Íslendinga hafi verið geymdur frosinn, og því hafi atlaga kommúnista að 

frystihúsunum verið árás sem hefði getað stefnt þjóðinni í gjaldþrot. Ef slíkur viðburður hefði 

legið við hjá öðrum þjóðum, skrifar hann, þá hefði ríkisstjórn þeirrar þjóðar séð til þess að 

„lögregla eða her [myndu] taka þessi verðmæti þjóðarinnar í sína vörzlu til þess að afstýra 

þjóðarvoða“. Finnst Hermanni það skrýtið að kommúnistar skuli kvarta yfir því að 

ríkisstjórnin hafi viljað koma í veg fyrir að slíkt „ódæði væri framkvæmt“. Það „vald“ sem 
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talað er um í áramótagreininni sé ætlað til þess að „afstýra lögleysum og lögbrotum“, en 

hann hafi ekki stungið upp á því að stofna her eins og Þjóðviljinn og önnur blöð hafi viljað 

meina. Þó bendir hann á það að þjóðin verði að gera upp við sig hvort henni hugnist að 

annast varðgæslu flugvallanna með „innlendu liði“ þegar erlenda setuliðið fer. Hermann 

bendir á að slíkt væri ekki fjárhagslegur ómöguleiki þar sem bandalagsþjóðir Íslendinga 

myndu veita slíku fyrirtæki fjárhagslega aðstoð, enda þekkist dæmi um að herir erlendra 

þjóða séu meira og minna kostaðir af öðrum þjóðum. Hermann beinir síðan nokkrum 

spurningum að forystumönnum sósíalista sem hann væntir að verði svarað. Fyrsta spurning 

hans er hvort sósíalistar vilji að rannsakað sé hvernig verkfallslöggjafir séu í nágrannalöndum 

Íslands, og samþykkja síðan á Alþingi að sömu reglur skuli gilda fyrir Ísland, og jafn framt að 

ríkið hafi nægilegt vald til að framfylgja þeim reglum. Önnur spurning hans er varðandi varnir 

landsins. Hermanni finnst sjálfsagt að því Þjóðvarnarliði sem hann talar um sé fengið það 

starf að auki, að hafa gæslu með flugvellinum í framtíðinni. Spurning hans til kommúnista er 

hvað þeim finnst að eigi að gera í þeim málum, hver á að gæta vallarins þegar 

Bandaríkjamenn eru á bak og burt. Tíminn ítrekaði þessar spurningar Hermanns þremur 

dögum síðar þegar Þjóðviljamenn höfðu enn ekki svarað, og svo virðist vera sem þeir hafi 

aldrei gert það formlega.77  

  Frjáls þjóð ræddi hins vegar þann hluta í grein Hermanns sem snéri að erlendum 

fjárveitingum til hins innlenda liðs sem ætti að annast gæslu flugvallanna á friðartímum. 

Blaðið tekur þennan hluta greinarinnar fyrir í tveimur greinum í sínu eigin blaði en í sitt 

hvorri greininni birtast nokkuð ólík sjónarmið til þessarar tillögu Hermanns. Í fyrri greininni 

segir að í tillögu Hermanns sé um að ræða:   

FORMLEGT AFSAL fullveldisins. Engin þjóð er sjálfstæð – ekki einu sinni á pappírnum – 
ef hún lætur annað ríki greiða kostnað af ríkisvaldi sínu. Sú þjóð er þann kost veldi, 
skipaði sér um leið á bekk nýlenduþjóða, ótvírætt og afdráttarlaust. Það væri endalok 
„formlegs“ sjálfstæðis.78  

Í seinni greininni segir hins vegar að þennan möguleika megi vel skoða, enda höfðu 

forsvarsmenn Frjálsar þjóðar gefið í skyn að þeir vildu innlent herlið ef það þýddi að hið 

erlenda hyrfi af landi brott. Þó eru þau skilyrði sett fram í greininni að Atlantshafsbandalagið 

geti ekki krafist þess að íslenska liðið sé hvatt í stríðsátök utan landsteina Íslands, og „að það 
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lið, sem er að einhverju leyti af öðrum þjóðum kostað, sé ekki notað til að „tryggja“ 

einhverskonar „vald“ hér á Íslandi“. Miðað við hve ólíkar afstöður birtast í þessum greinum 

má ætla að þjóðvarnarmenn hafi ekki verið búnir að samræma skoðanir sínar á íslensku 

herliði þegar hér kemur sögu, en greinarnar birtust í seinni hluta janúarmánaðar.79  

Hermann tók upp pennann aftur í mars þegar hann skrifaði grein í Tímann undir nafninu „Á 

Ísland að vera réttarríki eða skrílríki?“. Þegar hér er komið sögu höfðu mótmælin gegn 

hernum náð nýjum hæðum, eins og fjallað var um í síðasta kafla. Hermann virðist vera 

kominn í þó nokkra vörn og byrjar grein sína á því að minna enn og aftur á ummæli Gylfa Þ. 

Gíslasonar er hann viðhafði um meinta stofnun hers á þingi í október 1952. Vísar Hermann 

síðan til þess að Gylfi hafi leiðrétt ummæli sín, og skrifar: „Allir eiga leiðréttingu orða sinna“, 

líkt og hann vilji snúa ummælum sjálfs síns í framhaldi, sem hann gerir svo að ákveðnu marki. 

Hermann skrifar enn og aftur um desemberverkföllin og hvernig ástandið þá hafi nánast 

snúist upp í „borgarastyrjöld“. Aftur undirstrikar hann að vald ríkisstjórnarinnar þurfi að 

aukast og það hafi áramótagrein hans snúist um. Að stofna lið „hvað sem það nú annars yrði 

kallað“, til þess að koma í veg fyrir „skrílsæði kommúnista undir yfirskini verkfalla“. Hermann 

undirstrikaði því að kommúnistar væru helsta hættan við íslenskt þjóðfélag en bætir svo við 

að einmitt kommúnistar hafi viljandi snúið orðum áramótagreinar hans upp í að hann vildi 

stofna her og hafi notað til þess leiðandi áróður: 

Þeir segja ekki: Við viljum ekki, að lögreglan hafi neitt varalið, sem geti afstýrt ofbeldi 
okkar. – Þeir segja ekki neitt af þessu, vegna þess, að þetta kæmi upp um þá sjálfa og 
mundi ekki fá hljómgrunn hjá almenningi. ... Þegar þeir skrifa á móti grein minni [þá] 
segja þeir: Við erum á móti því, að ungir menn séu teknir og þeim att út í hernað til 
árásar á aðrar þjóðir, blóði þeirra fórnað á vígvöllunum að kröfu Bandaríkjamanna, 
o.s.frv. – Og alls kona einfeldningar, sem sennilega hafa aldrei lesið grein mína ... tala 
hver upp í annan: Nei, við viljum ekki her ...80 

Hermann segir að þessi viðbrögð kommúnista hafi verið fyrirsjáanleg en viðbrögð 

jafnaðarmanna hafi honum fundist „fróðleg“. Veltir hann fyrir sér hvort „hin ofsalegu og 

kjánalegu skrif Alþýðublaðsins á móti íslenzkum her séu til þess gerð að reyna að „hreinsa“ 

Gylfa“. Hermann bendir einnig á að mögulega séu skrif jafnaðarmanna um málið til þess að 

fyrirbyggja að þeir missi fylgi til kommúnista. Að lokum varpar Hermann svipaðri spurningu 

til jafnaðarmanna á sama máta og hann gerði í janúargrein sinni til kommúnista. Þar spyr 
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hann hvort Alþýðuflokkur Íslands vilji að verkföll séu háð á svipaðan hátt og í 

nágrannalöndum Íslands, eða hvort flokkurinn vilji að „kommúnistar séu látnir ráða 

vinnuaðferðum í verkföllum og beita aðferðum, sem ekki eiga sér stað neins staðar þar, sem 

lýðræðissinnaður verkalýður ræður?“. Taka skal fram að greinin birtist daginn eftir að 

flokksþing Framsóknarflokksins var haldið, en þar hélt Hermann langa ræðu þar sem hann 

sagði í aðeins einni setningu að þjóðfélagið þyrfti sterkara vald en að öðru leyti minntist hann 

ekkert á áramótahugleiðingar sínar. Ætla má að með þessari grein hafi hann ætlað að slá 

botn í málið og lýsa afstöðu sinni í eitt skipti fyrir öll.81  

  Líkt og sósíalistar á undan þeim, kusu jafnaðarmenn að svara ekki spurningum 

Hermanns. Gylfi Þ. Gíslason stóð þó upp gegn endurnýjuðum ásökunum Hermanns um að 

hann hafi lagt til stofnun íslensks hers árið áður. Gylfi sagði að útúrsnúningurinn á orðum 

hans væri svo augljós að hann hafi að mestu talið það ástæðulaust að vera svara þessum 

ásökunum. En þegar Hermann, formaður Framsóknarflokksins, tók undir þessar ásakanir hafi 

hann fundið sig knúinn til að svara. Án þess að fara nánar út í grein Gylfa þá neitar hann að 

ræða hans í sameinuðu þingi hafi haft eitthvað með íslenskan her að gera. Án samhengis er 

vissulega hægt að túlka ræðu Gylfa á þann máta sem margir gerðu, en ræða hans er 

greinilega ekki tillaga um stofnun neins konar hers.82  

  Magnús Magnússon skrifaði grein í Þjóðviljann tíu dögum eftir að grein Hermanns 

birtist þar sem hann gerir hana að umtalsefni. Magnús fullyrðir að herlið Hermanns sé ætlað 

til þess að berja á verkamönnum. Þá hafi Hermann í grein sinni jafnframt svipt hulunni af 

öðru hlutverki þess. Heldur Magnús því fram að sósíalistar muni auka fylgi sitt við næstu 

kosningar og þá muni Hermann þurfa herinn „til þess að halda völdunum hvað sem það 

kostar“. Þar með gefur Magnús í skyn að þjóðvarnarlið Hermanns sé ekki aðeins ætlað til að 

berja á verkamönnum heldur einnig til þess að tryggja völd stjórnarflokkanna, líkt og 

einhvers konar leynilögregla einræðisríkis.83   

  Fleiri gerðu sér mat úr grein Hermanns en þegar hér er komið sögu, dró Hermann sig 

að öllu leyti í land og hætti að svara ásökunum á hugmynd sína. Gera má ráð fyrir að hann 

hafi ekki viljað vekja meiri athygli á þessu máli þar sem farið var að styttast í kosningar, og 

augljóst var að álit almennings á hugmyndum hans og Bjarna yrði ekki hnekkt. 
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6. Eftirmáli umræðunnar um íslenska herliðið   

Þótt íslenska herliðið sem svo mikið var rætt um í byrjun árs 1953 hafi aldrei verið stofnað, 

þá má fullyrða að deilan hafi haft áhrif á íslensk stjórnmál. Umræðan vakti athygli á stefnu 

stjórnmálaflokkanna til hermála og hlutverki ríkisvaldsins í varnarmálum. Leiða má að því 

líkum að umræðan hafi haft áhrif á val kjósenda í alþingiskosningunum sem haldnar voru í 

júní.  

6.1 Kosningaáróður og kosningaúrslit 1953   

Íslenska herliðið var óspart notað sem vopn stjórnarandstöðunnar í kosningabaráttunni árið 

1953, en gengið var til kosninga 28. júní. Slagorð á við „Kjóstu gegn innlendum her“ voru 

bæði prentuð í flokksblöðum jafnaðarmanna og sósíalista. Þá voru blöðin einnig dugleg að 

minna kjósendur á hverjir höfðu talað hvað ötullast með íslensku herliði, og vöruðu 

kjósendur við því að sóa atkvæðum sínum á þá menn.84   

  Í Alþýðublaðinu má finna slíka grein er skrifuð var rétt rúmum þremur vikum fyrir 

kosningar. Þar er reynt að sýna fram á hvernig jafnaðarstefnan sé öllum til góða, áður en 

málefnið leiðir út í íslenskan her. Fram kemur að „einn“ stjórnmálaleiðtogi, og þar er 

tvímælalaust átt við Hermann, hafi látið í ljós skoðun sína að Íslendingar ættu að stofna her, 

til að brjóta verkföll á bak aftur og koma í veg fyrir „skrílæði“ verkalýðsins. Í stað hers eigi 

fólk að sýna drengskap en á drengskapnum einum hafi haldist lög og regla á landnámstíma 

Íslands. Í greininni er eftirfarandi haft um Hermann:  

Slíka menn ber að fjarlægja frá áhrifum á stjórnarfar þjóðarinnar. Undir fáum 
kringumstæðum er vopnaður her réttlætanlegur. En allra sízt er hann réttlætanlegur 
ef nota á hann til að ráðast á frumstæðustu réttindi alþýðunnar ... Eigum vér að láta 
þá, sem kalla vopnað þjóðfélag „réttaríki“ en vopnlaust „skrílríki“ – eigum vér að láta 
þá ráða framtíð Íslands?85 

Það sem stingur í stúf hér er að Alþýðublaðið bendlar hugmyndina um íslenska herliðið 

aðeins við Hermann, en minnist ekkert á Bjarna. Blöðin voru vissulega farin að gera það 

meira þegar hér er komið við sögu, enda hafði Hermann haft sig mikið í frammi við að halda 

hugmyndinni á lofti, á meðan Bjarni ræddi málið ekki neitt.  

  Þá nýtti Sósíalistaflokkurinn sér umræðuna um íslenska herliðið mikið í 
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kosningabaráttu sinni. Í júní skrifuðu sósíalistar fjölda greina í málgögn sín þar sem alþýðan 

var minnt á meintar fyrirætlanir stjórnarflokkanna um að stofna her. Í einni þeirra segir: 

Hvítliðaherinn gegn alþýðunni verður lögfestur ef hernámsflokkarnir sigra ... Hver 
verkamaður, kona eða launþegi, sem greiðir atkvæði með þeim, kallar því 
yfirstéttarher yfir alþýðuna. ... Það eina sem dugar til að mótmæla og jafnvel hindra 
myndun íslenzks hers, er að menn fylki sér svo almennt um Sósíalistaflokkinn, að það 
skjóti hernámsflokkunum skelk í bringu.86  

Stofnun íslensks hers var eitt af mest notuðu áróðursvopnum sósíalista í kosningabaráttunni, 

ásamt baráttunni gegn bandaríska setuliðinu og efnahagssamdrættinum sem hrjáði landið. 

Stjórnarblöðin voru þegar hér er komið sögu hætt að svara gagnrýninni gegn innlendu 

herliði, en héldu þó enn uppi vörnum fyrir erlendri hersetu sem þeir töldu vera nauðsynlega. 

Framsóknarflokkurinn vildi samt sem áður hefja endurskoðun á varnarsamningnum, en eins 

og áður sagði átti Hermann eftir að tala gegn hersetunni aðeins tveimur árum síðar.87  

  Hinn nýstofnaði Þjóðvarnarflokkur gerði íslenska herinn ekki að aðalatriði í 

kosningabaráttunni heldur lagði því meiri áherslu á brottrekstur setuliðsins. Nýttu 

þjóðvarnarmenn sér engu að síður vissan áróður í sinni kosningabaráttu og bentu á að engir 

af hinum flokkunum mundu senda Bandaríkjamenn á brott. Framsóknarflokkurinn, 

Sjálfstæðisflokkurinn og Alþýðuflokkurinn væru hernámsmegin, og Sósíalistaflokkurinn, eins 

mikið og hann var á móti hernáminu gæti aldrei komist í þingmeirihluta vegna óvinsælda 

sinna. Hinir flokkarnir fylktu sér um að kynna landsmönnum að öll atkvæði sem gengju til 

Þjóðvarnarflokksins myndu fara til spillis. Sósíalistar komust þannig að orði að „þrátt fyrir 

góðan ásetning ... er óhugsandi að flokkur Þjóðvarnar hljóti næg atkvæði til að koma að 

manni og þau [atkvæði] sem falla á hann eru því dauð atkvæði.“88   

  Spádómar hinna stjórnmálaflokkanna reyndust þó vera rangir, en Þjóðvarnar-

flokkurinn vann mikinn sigur í þingkosningunum 1953, og fékk tvo menn á þing og hrepptu 

um 6% heildaratkvæða. Þessi sigur var að mestu leyti á kostnað Framsóknarflokks og 

Alþýðuflokks sem báðir misstu einn þingmann. Þá missti Sósíalistaflokkurinn tvo þingmenn, 

en Sjálfstæðisflokkur bætti tveimur við sig. Sigur Þjóðvarnarflokksins var í raun stærri en raun 

bar vitni. Vegna gamla kjördæmisskipulagsins fengu Þjóðvarnarmenn um 2300 atkvæði fyrir 

sinn hvorn þingmann, á meðan Framsóknarflokkurinn var til að mynda með aðeins 1100 
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atkvæði á bak við hvern af sínum þingmönnum.89   

  Helsta baráttumál Þjóðvarnarflokksins er varðaði að reka ætti setuliðið úr landi, náði 

ekki fram að ganga, en sú málamiðlun er þeir höfðu margsinnis nefnt áður um að takmarka 

þyrfti samskipti bandarískra hermanna og íslenskra ríkisborgara var samþykkt tæpu ári síðar. 

Í útvarpsávarpi í maí 1954, skýrði Dr. Kristinn Guðmundsson utanríkisráðherra meðal annars 

frá því að samkomulag hefði verið undirritað milli íslensku ríkisstjórnarinnar og yfirmanns 

varnarliðsins, varðandi takmörkun á ferðalögum Íslendinga inn á svæði varnarliðsins og 

jafnframt ferðir Bandaríkjamanna utan þeirra svæðis. „Er þess að vænta, að hinar nýju reglur 

leysi á viðunandi hátt þau vandamál, sem uppi hafa verið í samskiptum Íslendinga og 

varnarliðsmanna...“.90 

  Ætla má að hin miklu mótmæli sem voru gerð gegn íslenska herliðinu hafi haft nokkuð 

um þessi úrslit að segja. Í sumum þeirra mótmælasamþykkta sem hér hafa verið gerð að 

umtalsefni fylgdi tillögunum að undirritaðir myndu ekki kjósa hvern þann þingmann eða 

flokk sem ekki hefði svarið af sér þá fyrirætlun að stofna íslenskan her. Hvorki Bjarni né 

Hermann sóru nokkurn tímann af sér áramótahugleiðingar sínar, og flokkar þeirra settu sig 

hvorki upp á móti hugmyndum þeirra né studdu þær opinberlega. En nú missti Framsókn 

þingmann á meðan Sjálfstæðisflokkurinn bætti við sig fylgi. Þá er mögulegt að hvatvísi 

Hermanns til að verja áramótahugmyndir sínar í hvívetna hafi vakið athygli mótmælenda, 

enda voru dagblöðin dugleg við að auglýsa afstöðu Hermanns í hvert skipti sem hann lét orð 

falla um málið. Fyllyrða má að Hermann hafi hreint og beint móðgað mótmælendur í 

marsgrein sinni en þar kallar hann þá sem hafa skrifað um að ungum mönnum verði fórnað í 

árásum og fleira í þeim dúr, séu „einfeldningar“. Óhætt er að segja að fjölmargar af þeim 

mótmælasamþykktum sem birtust á síðum blaðanna notuðu einmitt þann rithátt sem 

Hermann gagnrýnir í grein sinni, og því hafa eflaust þó nokkrir tekið þessi ummæli til sín. 

Bjarni svaraði hins vegar aldrei neinni gagnrýni á sínar áramótahugleiðingar opinberlega, og 

þó svo að blöðin hafi haldið áfram að minna fólk á hlut hans í því máli, voru engin merki um 

að hann ætlaði að halda hugmynd sinni til streitu líkt og Hermann gerði. Þá var Bjarni einnig 

ekki formaður síns flokks, líkt og Hermann var. Þjóðvarnarmenn höfðu lýst yfir andstöðu 

sinni við íslenskt herlið frá upphafi, og sjálfir verið duglegir að birta mótmæli almennings í 

Frjálsri þjóð. Því má teljast líklegt að þeir kjósendur sem bitu sig frá Framsóknarflokknum og 
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Alþýðuflokknum vegna afstöðu þeirra til hernaðarmála, hafi fundið sig knúna til að kjósa 

Þjóðvarnarflokkinn. Því verður þó ekki haldið fram hér að umræðan um íslenska herliðið hafi 

verið vendipunkturinn í risi Þjóðvarnarflokksins, eða falli Framsóknarflokksins og 

Alþýðuflokksins. Ef litið er til kosningaáróðursins sem var einstaklega litaður af umræðunni 

um íslenska herliðið, ásamt mótmælahrinunum gegn því liði á fyrri hluta ársins, er augljóst að 

umræðan um íslenska herinn spilaði sitt hlutverk í úrslitum kosninganna 1953.91   

6.2 Seinni tíma hugmyndir um íslenskt herlið  

Þrátt fyrir að hugleiðingar ráðherranna um stofnun íslensks herliðs hafi runnið út í sandinn 

árið 1953 þá áttu svipaðar hugmyndir eftir að skjóta upp kollinum síðar. Þegar óánægjan 

með bandaríska setuliðið fór aftur að láta á sér bæra á árunum 1966–1967 fóru slíkar 

hugmyndir á kreik á ný. Á þingi ungra sjálfstæðismanna í mars 1967 var hvatt til þess að 

Íslendingar myndu hefjast handa við að taka virkari þátt í vörnum landsins. Þá lýsti Bjarni 

Benediktsson því yfir í þingræðu í október sama ár, að hefja þyrfti rannsókn á því hvernig 

best væri að takast á við varnarmál Íslands í framtíðinni. Í framhaldi af því lagði Bjarni til að 

skipuð yrði nefnd bandarískra og íslenskra embættismanna sem gætu rætt varnarmál. Stefna 

Bjarna var augljós. Hann vildi að Íslendingar hæfu undirbúning á því að taka virkari þátt í 

vörnum lands síns í framtíðinni.92   

  Árið 1995 vakti Björn Bjarnason, sonur Bjarna Benediktssonar og þáverandi 

menntamálaráðherra, athygli á stofnun 500–1000 manna íslensks heimavarnarliðs á 

ráðstefnu um öryggis- og umhverfismál á Norður-Atlantshafssvæðinu. Í ljósi þess að engin 

stór ógn var lengur til staðar líkt og var á tímum kalda stríðsins, taldi hann að erfiðara væri að 

réttlæta hersetu Bandaríkjahers. Enn fremur væru Íslendingar þegar of vanir þeirri hugmynd 

að ef ráðist væri á landið myndi erlendur her koma þeim til hjálpar. Eins og Björn komst að 

orði:  

Hvort sem þetta kunni að gerast eða ekki þá hafa fyrri íslenskar ríkisstjórnir, 
stjórnmálamenn og almenningur verið of hneigðar þeirri hugsun að vinsamleg 
ríkisstjórn á við ríkisstjórn Bandaríkjanna muni til frambúðar sjá fyrir vörnum 
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þjóðarinnar sem er meginábyrgð hverrar lýðræðislega kosinnar ríkistjórnar í 
sjálfstæðu og fullvalda ríki. Við getum ekki og megum ekki draga þessa ályktun.93 

Varðandi þau mótrök er birst höfðu áður varðandi hve fáir Íslendingar væru, og gætu því ekki 

varið sig, benti Björn á að Íslendingar gætu með 8–10% herkvaðningu kallað saman í kringum 

21–27.000 hermenn, sem væri sama tala og Lúxemborg gæti kallað til í neyðartilvikum. Þá 

gæti íslenskt heimavarnarlið veitt Íslandi meiri sveigjanleika í að vernda þau skotmörk sem 

þeim þætti vert að vernda án þess að kalla á liðsauka frá Bandaríkjunum, og enn fremur 

myndi slíkt lið auka þær varnir er þegar væru til staðar gegn náttúruhamförum. Þrátt fyrir að 

nefna varnir gegn náttúruhamförum var Birni augljóslega meira umhugað um ytri varnir 

landsins en þær innri.94  

  Líkt og með hugmyndina um íslenska herliðið árið 1953 og þær hugmyndir sem á 

undan henni komu, fjöruðu allar síðari herhugmyndir út. Viðhorf Íslendinga til innlends 

herliðs virtust hafa lítið breyst frá árinu 1953, og eftir að bandaríska setuliðið fór árið 2006 

hefur landið verið herlaust.  
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Niðurstöður    

Fyrstu rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar var ætlað að svara hvað vakið hafi fyrir þeim 

Bjarna og Hermanni með herhugmyndum sínum. Ef slíkur her hefði verið stofnaður hvert 

hefði hlutverk hans þá verið? Það verður að teljast nokkuð augljóst að Bjarni og Hermann 

hefðu varla lagt fram hugmyndir sínar ef þeim hefði ekki verið alvara, en þó varð aldrei neitt 

úr stofnun íslensks herliðs. Stofnun íslensks hers rataði ekki inn á Alþingi og taldist málið í 

raun að mestu útrætt eftir kosningar 1953. Báðir ráðherrarnir höfðu áður látið í ljós þá 

skoðun að mikil hætta stafaði af uppreisn sósíalista, og framkvæmdavald ríkisstjórnarinnar 

væri ekki nægilega sterkt til að koma í veg fyrir slíka borgarastyrjöld. Því má ætla að hefði 

herliðið verið stofnað þá hafi það verið hugsað sem vörn gegn uppreisnum, valdatöku 

sósíalista og annars konar innanlandsófriði. Ríkisstjórnin bjó í raun ekki yfir þeim verkfærum 

sem þurfti til að koma í veg fyrir valdarán eða óeirðir af stærri gerð án þess að leita til 

setuliðsins en það var ráð sem engin vildi til bragðs taka. Þá var einnig talað um að hið 

íslenska herlið myndi aðstoða Bandaríkjamenn við að verja landið, og hefði það eflaust verið 

sjálfsagt hlutverk liðsins. Báðir ráðherrarnir létu í ljós þá skoðun í áramótagreinum sínum, og 

báðir höfðu vakið athygli á þessum möguleika áður. Ef komið hefði til stofnunar herliðsins 

hefðu Bandaríkjamenn eflaust séð um vopnun og þjálfun þess, og því liggur í augum uppi að 

liðið hefði tekið að sér einhver varðgæsluhlutverk á flugvöllunum, ratsjárstöðvunum eða í 

flotastöðinni. Þó verður að teljast líklegast að Bjarni og Hermann hafi í raun aðeins verið að 

kanna jarðveginn með því að skrifa um þessi mál í áramótagreinum sínum. Vissulega var 

þeim alvara með hugleiðingum sínum en birting hugmynda þeirra var eflaust fyrst og fremst 

ætluð til að kanna viðhorf almennings til slíkrar hugmyndar, og kanna þá í framhaldi hvort 

hægt væri að stofna herlið án þess að lenda í stappi við þjóðina.   

  Önnur rannsóknarspurning þessar ritgerðar var hver viðhorf íslensks almennings voru 

varðandi hugmyndina um stofnun íslensks herliðs, og hvernig þau viðhorf hafi verið miðað 

við þau sem ríktu í garð bandaríska setuliðsins. Rannsóknin sýndi ótvírætt fram á að viðhorf 

almennings til hugmyndarinnar voru mestmegnis neikvæð, en þó voru nokkrir sem mæltu 

með hugmyndinni. Meiri hluti almennings hefur vafalaust gert sér grein fyrir mikilvægi varna 

landsins en flestir sættu sig við þau hlutskipti að bandaríski herinn sæi landinu fyrir vörnum. 

Þær hugmyndir sem komu upp um að Íslendingar gætu með stofnun herliðs tekið við 

vörnum Bandaríkjamanna með öllu voru óraunhæfar, en sú hugmynd var í raun sú eina sem 

átti einhverjum vinsældum að fagna. Margir Íslendingar vildu losna við bandaríska 
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hersetuliðið, en þó ekki á þann kostnað að stofna íslenskan her. Sósíalistar, þjóðvarnarmenn 

og jafnaðarmenn höfðu framan af, mótmælt bandaríska setuliðinu hástöfum, á meðan 

sjálfstæðismenn og framsóknarmenn færðu varnir fyrir tilvist þess. Þegar hugmyndin um 

íslenskt herlið kom upp mótmæltu þeir sömu. En sjálfstæðismenn og framsóknarmenn, aðrir 

en Bjarni og Hermann, létu hjá líða að fylgja eftir hugmyndum þeirra. Þar af leiðandi var 

pólitískur stuðningur við hana mjög veikur innan allra flokka. Þegar litið er til hinna fjölmörgu 

mótmælasamþykkta er beint var sérstaklega gegn íslensku herliði, til móts við þær 

samþykktir sem beindust bæði gegn íslenska herliðinu jafnt sem bandaríska hernum, má 

einnig draga þá ályktun að viðhorf almennings til hugmyndarinnar hafi jafnvel verið 

neikvæðari en þau sem ríktu í garð bandaríska setuliðsins.  

  Þriðja rannsóknarspurningin snéri að áhrifum umræðunnar á íslenska 

stjórnmálaumræðu. Ljóst er að afstaða til stofnunar innlends herliðs var mjög neikvæð. Þó er 

ekki með vissu hægt að segja að sú viðhorf hafi mótast sérstaklega vegna umræðunnar um 

íslenska herliðið árið 1953. Í raun má telja líklegra að þessi viðhorf hafi þegar verið til staðar, 

ef miðað er við hve fljótt fólk var að taka afstöðu til málsins. Vissulega hafði áróðurinn sem 

spannst út frá hernaðarhugmyndinni sín áhrif á kosningarnar í júní 1953, en þar gætti líka 

fleiri þátta. Því er ekki hægt staðfesta að heráróðurinn hafi haft einhver úrslitaáhrif, þótt það 

verði að teljast líklegt.   
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