
 

Háskóli Íslands 

 

Hugvísindasvið 

Sagnfræði 

 

 

 

 

Rainbow Navigation-málið 

 
Deilur um vöruflutninga fyrir varnarliðið  

á árunum 1984‒1986 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA-prófs 

     Arnór Gunnar Gunnarsson 

Kt.: 151193-2859 

 

Leiðbeinandi: Valur Ingimundarson 

Janúar 2018 

 



1 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip 1 

Inngangur 3 

1. Smáfyrirtæki hleypir sambandi Íslands og Bandaríkjanna í uppnám 8 

Rainbow Navigation stígur fram á sjónarsviðið 8 

Fyrstu viðbrögð Íslendinga 9 

Áhrif íslensku fyrirtækjanna 10 

Óljós mörk fyrirtækja og stjórnvalda 14 

Áhrif Rainbow Navigation 16 

Áhrif herstöðvarinnar á málið 17 

Tilraun Bandaríkjastjórnar misheppnast 22 

2. Leynifundur, málamiðlun, leiðtogafundur: Málið leysist 26 

„Lobbýistar“ sendiráðsins 26 

Leynifundur í London leiðir til milliríkjasamnings 27 

Hafði leiðtogafundurinn í Höfða áhrif? 30 

Lykilhlutverk Íslands — tímasetning málsins 33 

Þjóðernisstefna og notkun sögunnar 36 

3. Áframhaldandi erfiðleikar þrátt fyrir samning 40 

Óánægja Bandaríkjamanna með málalyktir 40 

Umdeildar breytingar á útboðsreglum 42 

Óþreyjufull bið eftir áfrýjunardómstólnum 44 

Minnkandi áhugi ríkisstjórnarinnar á málinu 45 

Ný fyrirtæki taka við flutningunum 49 

Niðurstöður 51 

Heimildaskrá 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 

Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um hið svokallaða Rainbow Navigation-mál þegar deilt var um það 

hvaða fyrirtæki ættu að hafa leyfi til þess að flytja vörur fyrir bandarísku herstöðina í 

Keflavík. Bandarísk fyrirtæki höfðu forgang lögum samkvæmt, en vegna áhugaleysis 

vestra höfðu íslensk fyrirtæki séð um flutningana um tíma þar til fyrirtækið Rainbow 

Navigation steig fram á sjónarsviðið árið 1984. Markmið ritgerðarinnar er að greina 

deiluna og lausn hennar, en Ísland og Bandaríkin gerðu með sér sérstakan 

milliríkjasamning þar sem flutningunum var skipt milli þeirra. Færð verða rök fyrir því 

að kalda stríðið hafi vegið þar þungt, enda hafði Ísland mikið hernaðarlegt vægi í 

augum Reagan-stjórnarinnar sem þá var við völd. Jafnframt hafi íslensku 

skipafélögunum tekist að hafa veruleg áhrif á framkvæmd íslenskrar utanríkisstefnu 

með því að þrýsta á um hlutdeild í flutningum fyrir Bandaríkjaher. Í ritgerðinni er 

viðfangsefnið greint með vísun í kenningar um korporatisma og fjölhyggju og 

orðræðan skoðuð út frá hugmyndum um þjóðernisstefnu og notkun sögunnar. Loks 

er Rainbow Navigation-deilan sett í samhengi við aðrar deilur sem komu upp í 

samskiptum Íslands og Bandaríkjanna á 9. áratugnum og því haldið fram að hún hafi 

skorið sig úr að ýmsu leyti.  
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Inngangur 

Árið 1904 setti Bandaríkjaþing lög sem kváðu á um að allar vörur á vegum hersins 

skyldu fluttar af bandarískum skipum. Tilgangurinn var að sjá til þess að herinn væri 

ekki háður öðrum löndum á stríðstímum og að styðja við bandarísk skipafyrirtæki 

sem sæju um flutningana. Ekki reyndi á þessi lög í samskiptum Íslands og 

Bandaríkjanna fyrir en í forsetatíð Ronalds Reagan í tengslum við framkvæmd 

varnarsamnings ríkjanna frá árinu 1951. Fyrirtækið Moore-McCormack hafði séð um 

flutninga fyrir Bandaríkjaher á Íslandi frá árinu 1952 til ársins 1967 eins og lögin 

gerðu ráð fyrir. Eftir þann tíma sóttust engin bandarísk fyrirtæki eftir flutningunum og 

fluttu íslensk skipafélög, Eimskip, Hafskip og Bifröst, inn vörur fyrir varnarliðið. Á því 

varð breyting á 9. áratugnum. Árið 1984 kom fram bandarískt fyrirtæki, Rainbow 

Navigation, sem hafði áhuga á flutningunum og samdi við varnarmálaráðuneytið um 

að fá þá alla í sitt skaut. Íslensku skipafyrirtækin voru ekki ánægð með að missa 

flutningana svo óvænt og fengu strax óskiptan stuðning ríkisstjórnar Steingríms 

Hermannssonar. 

Þegar Bandaríkjastjórn gerði sér grein fyrir því hve alvarlega íslensk stjórnvöld 

litu málið gerði hún tilraunir til að koma flutningunum aftur til íslenskra 

skipafyrirtækja. Það gekk þó ekki þrautalaust vegna þess að forgangur Rainbow 

Navigation var bundinn í lög með mjög skýrum hætti. Bandarískir dómstólar 

úrskurðuðu að ekki mætti hundsa bandarísk lög þótt íslenskir ráðamenn væru 

óánægðir. Um haustið 1986 komust samninganefndir Íslands og Bandaríkjanna að 

þeirri niðurstöðu að 65% flutninganna skyldu fluttir af því fyrirtæki sem bauð best en 

hin 35% kæmu í hlut lægstbjóðanda frá hinu landinu. Flutningunum var þannig skipt 

milli landanna með málamiðlun sem flestir gátu sætt sig við. Samningur var 

undirritaður í lok september og í október staðfestu Alþingi og öldungadeild 

Bandaríkjaþings samninginn. Þetta mál reyndi mjög á samskipti Íslands og 

Bandaríkjanna í varnarmálum, enda óttuðust Bandaríkjamenn að það kynni að hafa 

áhrif á dvöl bandarísks herliðs á Íslandi. Það skýrir hvers vegna Reagan-stjórnin var 

reiðubúin að ganga að vilja Íslendinga og taka afstöðu gegn hagsmunum bandarísks 

fyrirtækis.  

Í ritgerðinni set ég Rainbow Navigation-málið í samhengi við framvindu kalda 

stríðsins og utanríkisstefnu Bandaríkjanna og Íslands á 9. áratugnum. Sjónum verður 

ekki aðeins beint að pólitísku vægi málsins í samskiptum ríkjanna. Áherslan verður 



4 

einnig á meðferð þess innan bandaríska stjórnkerfisins og hjá dómstólum annars 

vegar og stefnu íslenskra stjórnvalda og áhrif fyrirtækja á hana hins vegar. Óhætt er 

að fullyrða að Rainbow Navigation-málið hafi komið upp á heppilegum tíma fyrir 

íslensk stjórnvöld. Vegna spennunar í samskiptum við Sovétríkin á fyrri hluta 9. 

áratugarins vildu Bandaríkjamenn alls ekki missa bækistöð sína á Íslandi. Ekki er svo 

að skilja að íslenskir ráðamenn hafi staðið í beinum hótunum um að leggja niður 

Keflavíkurstöðina ef ekki yrði komið til móts við þá. Við völd var ríkisstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem var mjög hlynnt varnarsamningnum við 

Bandaríkin. Hins vegar verða rök færð fyrir því að íslenskum ráðamönnum, með 

utanríkisráðherrann Geir Hallgrímsson og eftirmann hans Matthías Á. Mathiesen í 

fararbroddi, var mikil alvara þegar þeir gerðu Bandaríkjamönnum það ljóst að til 

greina kæmi að endurskoða varnarsamninginn ef íslensk fyrirtæki yrði útilokuð frá 

vöruflutningum Bandaríkjahers í tengslum við Keflavíkurstöðina. Bandaríkjamenn 

töldu sig þurfa að koma til móts við óskir íslenskra stjórnvalda svo að málið kæmi 

ekki niður á hernaðarhagsmunum þeirra á Norður-Atlantshafi.  

Sýnt verður að leiðtogafundur Reagan og Gorbatsjoff í Höfða flýtti fyrir 

staðfestingu öldungadeildar Bandaríkjaþings á samningnum. Rainbow Navigation-

málið er líka dæmi um hversu mikil áhrif hagsmunir íslenskra fyrirtækja gátu haft á 

íslensk utanríkismál. Ráðamenn töluðu máli fyrirtækjanna frá upphafi og áttu í 

miklum samskiptum við fulltrúa þeirra. Sú orðræða sem ráðamenn og forsvarsmenn 

fyrirtækjanna beittu í málflutningi sínum var undir áhrifum þjóðerrnishyggju. 

Íslendingar gætu ekki reitt sig á siglingar „útlendinga“ og var saga Íslands talin 

réttlæta slíkar efasemdir. Í Bandaríkjunum tókst Rainbow Navigation hins vegar ekki 

að fá utanríkisráðuneytið á sitt band, en hafði samt sem áður áhrif á utanríkismál 

landsins með því að taka að sér vöruflutningana til Keflavíkurstöðvarinnar. Einnig 

þrýsti fyrirtækið og stéttarfélög á þarlenda þingmenn, þótt það næði ekki jafngóðum 

árangri og í tilfelli íslensku fyrirtækjanna.  

Fræðimenn hafa ekki veitt Rainbow Navigation-málinu mikla athygli. Þó má 

nefna bókarkafla bandaríska fræðimannsins Michaels Corgan í riti hans um 

öryggismál Íslands, Iceland and Its Alliances.1 Sigríður Þorgrímsdóttur minnist einnig 

stuttlega á það í Sögu stjórnarráðs Íslands.2 Í bók sinni um sögu Eimskips fer 

                                                
1
 Corgan, Iceland and Its Alliances, bls. 169‒174. 

2
 Sigríður Þorgrímsdóttir, „Utanríkis- og varnarmál — Evrópusamvinna og hafréttarmál“, einkum bls. 

117‒119. 
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Guðmundur Magnússon sagnfræðingur nokkrum almennum orðum um málið og það 

sama má segja um Stefán Gunnar Sveinsson sagnfræðing í bók sinni um gjaldþrot 

Hafskips.3 Um fyrra dómsmálið, sem varð vegna deilunnar, var skrifuð bandarísk 

fræðigrein, en hún er fyrst og fremst lögfræðilegs eðlis.4  

Ritgerð af þessu tagi fellur undir utanríkissögu Íslands. Nokkrir fræðimenn 

hafa skrifað um samband Íslands og Bandaríkjanna og kalda stríðið.5 Rainbow 

Navigation-málið gerðist að mestu leyti á árunum 1984–1986, en ekki hefur ýkja 

mikið verið skrifað um það tímabil í utanríkissögu Íslands. Þó má nefna sagnfræðirit 

þar sem fjallað er um það með einhverjum hætti, t.d. bók Vals Ingimundarsonar, The 

Rebellious Ally og fyrrnefndan kafla Sigríðar Þorgrímsdóttur í Sögu stjórnarráðs 

Íslands.6 Önnur rit koma þar einnig að gagni, eins og t.d. Ísland, 

Atlantshafsbandalagið og Keflavíkurstöðin eftir Albert Jónsson.7 Í BA-ritgerð sinni, 

Starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi 1974‒1991, minnist Jón Ágúst Guðmundsson 

stuttlega á Rainbow Navigation-málið.8 Einnig má nefna BA-ritgerð Geirþrúðar Óskar 

Geirsdóttur, Flugvallarmálin á níunda áratug 20. aldar.9 Erlend fræðirit um 

utanríkismál Bandaríkjanna og kalda stríðið eru fjölmörg en ég notast hér helst við rit 

eftir James Patterson, Melvyn Leffler og Geir Lundestad.10 

 Í ritgerðinni verður stuðst við svokallað fjölhyggjulíkan úr stjórnmálafræði, 

sérstaklega eins og það birtist hjá fræðimanninum Karen Mingst. Samkvæmt líkaninu 

eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á ákvarðanatöku stjórnmálamanna þegar kemur að 

utanríkismálum (hagsmunasamtök, fjölþjóðleg fyrirtæki, almenningsálit og 

fjöldahreyfingar) og oft tekst ákveðnum samfélagshópum að hafa áhrif gegnum fleiri 

en einn þessara þátta. Ég færi rök fyrir því að íslensku fyrirtækin, sérstaklega 

Eimskip, hafi haft áhrif á ákvarðanatöku íslenskra stjórnvalda í Rainbow Navigation-

málinu á hátt sem samrýmist fjölhyggjulíkaninu. Einnig vísa ég í kenningar um 

korporatisma til að greina tengsl fyrirtækjanna og stjórnvalda, en ég held því fram að 

                                                
3
 Guðmundur Magnússon, Eimskip frá upphafi til nútíma, einkum bls. 222, 250‒251, 276‒277 og 285; 

Stefán Gunnar Sveinsson, Afdrif Hafskips, einkum bls. 15‒17. 
4
 Joesting, „Recent Development“. 

5
 Sjá t.d. Guðna Th. Jóhannesson, „Iceland and the Outside World“ og Val Ingimundarson, „Saga 

utanríkismála á 20. öld“. 
6
 Valur Ingimundarson, The Rebellious Ally. 

7
 Albert Jónsson, Ísland, Atlantshafsbandalagið og Keflavíkurstöðin. 

8
 Lbs.-Hbs. Jón Ágúst Guðmundsson, Starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi 1974–1991, einkum bls. 14–

15. 
9
 Lbs.-Hbs. Geirþrúður Ósk Geirsdóttir, Flugvallarmálin á níunda áratug 20. aldar. 

10
 Patterson, Restless Giant; Leffler, For the Soul of Mankind og Lundestad, The United States and 

Western Europe Since 1945. 
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mörkin þar á milli hafi verið nokkuð óljós. Fræðimenn, sem notast við slíkar 

kenningar, leggja áherslu á að vald í utanríkismálum liggi ekki einungis hjá 

stjórnvöldum heldur sé um að ræða flókið samspil valdahópa í einkageiranum og hjá 

hinu opinbera.11 Slík nálgun á vel við Rainbow Navigation-málið.  

Umræða íslenskra stjórnmálamanna og stjórnenda fyrirtækjanna verður tekin 

til skoðunar með sérstöku tilliti til þjóðernisstefnu og notkunar sögunnar. Málið verður 

sett í samhengi við skrif Vals Ingimundarsonar um hlutverk þjóðernisstefnu í 

samskiptum Íslands og Bandaríkjanna. Einnig verður stuðst við verk kanadíska 

sagnfræðingsins Margaret MacMillan um notkun sögunnar í pólitískum tilgangi til að 

greina þessa orðræðu.12 

Á Þjóðskjalasafni Íslands kom öryggismálasafn, sem hefur m.a. að geyma 

skjöl úr utanríkisráðuneytinu og sendiráði Íslands í Washington, að miklu gagni auk 

þess sem fundargerðir ríkisstjórna frá tímabilinu reyndust nytsamlegar. Eimskip veitti 

mér aðgang að skjölum fyrirtækisins um málið, en þau hafa einkum að geyma 

bréfaskipti forstjóra fyrritækisins og lögmanns þess í Bandaríkjunum. Tímarit.is 

notaði ég einnig í miklum mæli, enda var oft fjallað um málið í fjölmiðlum og þá 

sérstaklega Morgunblaðinu. Þingræður og frumvörp nálgaðist ég í Alþingistíðindum. 

Bandaríkjaþing hefur gert mörg skjöl sín aðgengileg á netinu. Þar má t.d. finna 

þingræður öldungadeildar um Rainbow Navigation-málið og vitnaleiðslur 

fulltrúadeildar með tilheyrandi fylgiskjölum úr stjórnkerfinu. Frá forsetabókasafni 

Ronalds Reagan hef ég nokkur skjöl, einkum bréf og minnisblöð úr utanríkis- og 

varnarmálaráðuneytinu, sem Guðni Th. Jóhannesson safnaði saman um málið fyrir 

nokkrum árum og leyfði mér að nota. Loks var stuðst við fréttaflutning og aðra 

umfjöllun um Rainbow Navigation-málið frá New York Times, Chicago Tribune og 

Journal of Commerce svo að dæmi séu nefnd. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla verður sjónum beint að 

viðbrögðum forystumanna íslensku flutningsfyrirtækjanna og stjórnmálamanna í 

Rainbow Navigation‒málinu á árunum 1984–1986 og þau mátuð við kenningar um 

korporatisma og fjölhyggjulíkan. Málið er sett í samhengi við sögu 

Keflavíkurstöðvarinnar og afstöðu bandarískra og íslenskra stjórnvalda til hennar. Í 

öðrum kafla er samningurinn, sem leiddi málið til lykta, í brennidepli. Aðdragandi 

                                                
11

 Hogan, „Corporatism“ og McCormick, „Drift or Mastery? A Corporatist Synthesis for American 

Diplomatic History“. 
12

 MacMillan, The Uses and Abuses of History. 



7 

hans er kannaður sem og hótanir Íslendinga og áhrif þeirra á afstöðu 

Bandaríkjamanna. Áhrif leiðtogafundarins í Höfða á samninginn eru metin og að 

lokum er orðræða í tengslum við deiluna greind með tilliti til þjóðernisstefnu og 

notkunar sögunnar. Í síðasta kafla rek ég áframhaldandi vandamál í tengslum við 

vöruflutninga fyrir Bandaríkjaher þrátt fyrir samninginn. Ég skoða hvernig þau eftirmál 

renna enn fleiri stoðum undir þá kenningu að fyrirtækin hafi haft umtalsverð áhrif á 

stefnu Íslands í utanríkismálum. Rainbow Navigation-málið er jafnframt sett í 

samhengi við önnur mál, sem upp komu í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna á 

svipuðum tíma, svo sem deilur um hvalveiðar Íslendinga, innflutning hersins á kjöti 

og umræður um kjarnorkuvopn Bandaríkjamanna. Því verður haldið fram að málið 

hafi markað ákveðin þáttaskil í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna, enda var það 

eina deiluefnið sem kallaði á sérstakan milliríkjasamning sem öldungadeild 

Bandaríkjaþing staðfesti. 
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1. Smáfyrirtæki hleypir sambandi Íslands og Bandaríkjanna í 

uppnám 

Rainbow Navigation stígur fram á sjónarsviðið 

Hinn 30. mars 1984 greindi Morgunblaðið frá því að bandarískt skipafyrirtæki, 

Rainbow Navigation, hygðist taka að sér alla vöruflutninga varnarliðsins í Keflavík, 

en þeir höfðu verið í umsjá Eimskips og Hafskips fram að því. Rainbow Navigation 

var þó í fullum rétti. Bandarísk lög frá árinu 1904 kváðu á um að bandarísk fyrirtæki 

gengju alltaf fyrir í slíkum flutningum fyrir herinn.13 Á 9. áratugnum voru einu 

undantekningarnar herstöðvar Bandaríkjamanna á Bermúda og Íslandi, þar sem 

innlend skipafélög sáu um flutningana.14 Reyndar hafði fyrirtækið Moore-McCormack 

frá New York áður verið með flutningaleyfi til Íslands eða allt frá árinu 1952 til ársins 

1967, en þá fór áhugi á siglingunum dvínandi. Ástæður þess voru tvær: Annars 

vegar hafði flutningsmagnið minnkað með árunum og þar með hagkvæmni 

siglinganna og hins vegar var nóg að gera í öðrum heimshlutum, m.a. vegna 

Víetnamstríðsins.15 Eimskip gat því samið við bandarísk stjórnvöld um flutningana 

vegna áhugaleysis þarlendra fyrirtækja. Verkefnið hentaði Eimskipafélaginu vel, þótt 

það þyrfti að samþykkja lægri gjöld fyrir flutningana en Moore-McCormack. Eimskip 

var þegar í útflutningi til Bandaríkjanna og var það fyrirtækinu hagkvæmt að geta flutt 

vörur varnarliðsins á bakaleiðinni. Eimskip var heldur ekki algjörlega ókunnugt 

flutningum fyrir bandaríska herinn. Fyrirtækið hafði á hendi framkvæmd flutninga milli 

Bandaríkjanna og Íslands í tengslum við Keflavíkursamninginn árið 1946 og jafnframt 

vöruflutninga fyrir herinn þangað til Moore-McCormack kom til sögunnar árið 1952.16 

 Eimskip sá um flutningana óáreitt til ársins 1978 þegar hið nýstofnaða félag 

Bifröst reyndi að undirbjóða Eimskipafélagið. Í kjölfarið töldu bandarísk yfirvöld að 

þeim bæri ekki skylda til að láta aðeins eitt félag um flutningana og túlkuðu 

samkomulag sitt við Eimskip þannig að fleiri gætu séð um þá samhliða. Næstu árin 

fluttu bæði fyrirtækin vörur fyrir varnarliðið og kepptust við að undirbjóða hvort 

annað. Hagkvæmni flutninganna minnkaði umtalsvert fyrir vikið.17 Eimskip hélt 

                                                
13

 Morgunblaðið, 30. mars 1984, bls. 48.  
14

 Morgunblaðið, 30. mars 1984, bls. 26. 
15

 Guðmundur Magnússon, Eimskip frá upphafi til nútíma, bls. 222. 
16

 Guðmundur Magnússon, Eimskip frá upphafi til nútíma, bls. 161 og 173–174. 
17

 Guðmundur Magnússon, Eimskip frá upphafi til nútíma, bls. 251. 
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stærsta hluta flutninganna þótt Bifröst tryggði sér hluta þeirra. Að lokum keypti 

Eimskip samkeppnisaðila sinn árið 1980.18 Tveimur árum síðar blandaði Hafskip sér 

í flutningana og þegar Rainbow Navigation kom til sögunnar árið 1984 var staðan sú 

að Eimskip annaðist um 70% en Hafskip 30%.19 Fyrirtækið Rainbow Navigation hafði 

verið stofnað sérstaklega vegna fyrirhugaðra Íslandssiglinga fyrir herinn í júlí 1983 og 

fékk skipið Rainbow Hope að leigu frá sjóflutningadeild bandaríska 

samgönguráðuneytisins.20 Þótt fyrirtækið hefði í raun rétt til herflutninga til Íslands átti 

málið eftir að valda miklu uppnámi á Íslandi vegna þess að íslensku skipafélögin 

ætluðu ekki að láta þessi viðskipti frá sér þegjandi og hljóðalaust.  

Fyrstu viðbrögð Íslendinga 

Um leið og greint var frá málinu í Morgunblaðinu í lok mars 1984 lýstu forstjórar 

íslensku fyrirtækjanna yfir mikilli óánægju með þessar fyrirætlanir Rainbow 

Navigation. Hörður Sigurgestsson, forstjóri Eimskipafélagsins, sagði málið vera 

„raunveruleg[a] ógnun við siglingar íslenskra skipa milli Íslands og Bandaríkjanna“ og 

Björgólfur Guðmundsson, forstjóri Hafskips, tók í sama streng.21 Frá upphafi var ljóst 

að ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, sem tekið hafði við völdum árið 

1983, ætlaði að styðja íslensku fyrirtækin í málinu. Geir Hallgrímsson 

utanríkisráðherra brást strax við með yfirlýsingu um að verið væri að vinna í því í 

ráðuneyti hans. Jafnframt hefði þegar verið haft samband við bandaríska 

utanríkisráðuneytið og bandarísku sjóferðastofnunina (e. Federal Maritime 

Administration eða MARAD).22 Á ríkisstjórnarfundi, fimm dögum eftir að frétt 

Morgunblaðsins birtist, var málið rætt og eftirfarandi bókun gerð: „Ríkisstjórnin leggur 

áherslu á að flutningar fyrir varnarliðið verði hér eftir sem undanfarið í höndum 

íslenskra aðila og getur ekki sætt sig við að breytingar séu á því gerðar í skjóli úreltra 

einokunarlaga“.23 Í kjölfarið upplýsti utanríkisráðuneytið sendiherra Bandaríkjanna á 

Íslandi um þessa afstöðu og sömuleiðis tóku íslenskir sendiráðsmenn í Washington 

málið upp við embættismenn í bandaríska utanríkisráðuneytinu.24 Í lok maímánaðar 

                                                
18

 Vísir, 1. febrúar 1980, bls. 3. 
19

 Guðmundur Magnússon, Eimskip frá upphafi til nútíma, bls. 276 og Morgunblaðið, 30. mars 1984, 
bls. 48. 
20

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Bréf Joanne W. Young til Spencer Oliver, 17. júní 1986. 
21

 Morgunblaðið, 30. mars 1984, bls. 26. 
22

 Morgunblaðið, 31. mars 1984, bls. 24. 
23

 ÞÍ. Fsr. 1989-HA/0020. Fundargerð, 5. apríl 1984. 
24

 Morgunblaðið, 8. maí 1984, bls. 27. 
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nýtti Geir Hallgrímsson ráðherrafund NATO í Washington til að ræða við þá George 

Shultz utanríkisráðherra og Caspar Weinberger varnarmálaráðherra. Hann lagði ríka 

áherslu á „að í þessu máli bæri að tryggja jafnrétti og þátttöku Íslendinga í 

flutningunum“.25  

Sendinefnd á vegum bandarísku ráðherranna kom í kjölfarið til Íslands, en á 

ríkisstjórnarfundi í júlí lýsti Geir mikilli óánægju sinni með þá nefnd.26 Þar sem hún 

hefði ekkert umboð haft til ákvarðana gæti hún lítið gert annað en að kynna fyrir 

íslenskum ráðamönnum þá óeiningu sem ríkti um málið innan bandaríska 

stjórnkerfisins. Elizabeth Dole samgönguráðherra og sjóferðaráð ráðuneytis hennar 

(e. Maritime Board) voru þar mótfallin tillögum Shultz og Weinberger um að ganga 

að hluta til að kröfum Íslendinga og upp var komin pattstaða.27 Þær upplýsingar voru 

Íslendingum að litlu gagni og ef ríkisstjórnin fengi ekki fullnægjandi svar strax kvaðst 

Geir ætla að krefjast þess að samþykkt yrði sérstök viðbót við varnarsamninginn til 

að leyfa Íslendingum að taka þátt í flutningunum.28 Fundarmenn tóku allir undir orð 

Geirs. Albert Guðmundsson fjármálaráðherra lét bóka sérstaklega að hann teldi 

Bandaríkjastjórn lítilsvirða Ísland með framkomu sinni „sem mæta verði af fullri festu“ 

og sagði þörf á að „taka varnarsamninginn til endurskoðunar með skattlagningu á 

umsvifum varnarliðsins í huga“. Um haustið áttu utanríkisráðherrar landanna í 

bréfaskiptum um deiluna, en Shultz sagði þá að best væri að aðhafast ekki frekar í 

málinu fyrr en bandarísku þing- og forsetakosningarnar í nóvember 1984 væru 

yfirstaðnar og allar hugsanlegar mannabreytingar vegna þeirra gengnar í gegn. Það 

yrði ekki fyrr en í janúar 1985.29 

Áhrif íslensku fyrirtækjanna 

Þótt Rainbow Navigation-málið væri áfall fyrir Eimskip tókst fyrirtækinu engu að síður 

að laga sig fljótt að aðstæðum eftir að Rainbow Navigation kom til sögunnar. Með því 

að breyta siglingaáætlunum milli Íslands og Bandaríkjanna og bæta Rotterdam og 

öðrum Evrópuborgum í jöfnuna komu Eimskipsmenn í veg fyrir tap á 

Ameríkusiglingunum eins og Guðmundur Magnússon sagnfræðingur hefur bent á.30 

                                                
25

 Morgunblaðið, 26. maí 1984, bls. 1. 
26

 ÞÍ. Fsr. 1989-HA/0020. Fundargerð, 7. júlí 1984. 
27

 ÞÍ. ÖÞÍ. AC3-3/1. Minnisblað, 19. júní 1985. 
28

 ÞÍ. Fsr. 1989-HA/0020. Fundargerð, 7. júlí 1984. 
29

 ÞÍ. ÖÞÍ. AC3-3/1. Minnisblað, 19. júní 1985. 
30

 Guðmundur Magnússon, Eimskip frá upphafi til nútíma, bls. 276–277.  
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Framtíðin var þó ekki jafnbjört hjá Hafskipi. Fyrirtækið varð gjaldþrota í lok árs 1985. 

Atlantshafssiglingarnar höfðu verið mikil áhætta fyrir Hafskipsmenn og höfðu þeir 

reitt sig á að stjórnvöldum tækist að greiða úr flækjunni. Fyrirtækið var þegar í erfiðri 

stöðu og Rainbow Navigation-málið hjálpaði ekki til.31 Samt sem áður hafði Rainbow 

Navigation ekki tekið að sér alla flutningana, enda hafði fyrirtækið ekki bolmagn til 

þess. Á árinu 1985 sá fyrirtækið um 73%, Eimskip 16%, Hafskip (áður en það varð 

gjaldþrota) 10% og Samband íslenskra sveitarfélaga, sem blandaði sér í kapphlaupið 

um varnarliðsflutningana í júní það ár, 1%.32  

Samkvæmt fjölhyggjulíkaninu (e. pluralist model) um ákvarðanir í 

alþjóðasamskiptum hafa ýmsir innlendir þættir áhrif á stefnu stjórnvalda í einstökum 

utanríkismálum. Þessir þættir eru hagsmunasamtök, fjölþjóðleg fyrirtæki, 

almenningsálit og fjöldahreyfingar.33 Oft eru þetta aðskildir þættir með ólíkar skoðanir 

þar sem niðurstaða stjórnvalda verður einhvers konar málamiðlun. Stundum eru þó 

einstakir hópar sem hafa alla þessa þætti á sínu bandi, s.s. fyrirtæki sem fá fjölmiðla 

í lið með sér og þoka almenningsálitinu á sitt band. Eins og fræðimaðurinn Karen A. 

Mingst orðar það:  

 

Samfélagshópar hafa ýmsar leiðir til að þvinga ákvarðanir sér í hag. Þeir geta 

virkjað fjölmiðla og almenningsálit, þrýst á stjórnvöld og stofnanir sem taka 

ákvörðunina, haft áhrif á viðeigandi þing eða ráð [...], skipulagt alþjóðleg 

tengslanet fólks með svipaða hagsmuni og, þegar um virta yfirmenn 

fjölþjóðlegra fyrirtækja ræðir, haft beint samband við háttsetta ráðherra.34 

 

Áhugavert er að máta líkanið við Rainbow Navigation-málið. Ljóst er að áhrif 

fyrirtækjanna, Hafskips og Eimskips, voru mikil. Um leið og málið kom upp fjölluðu 

helstu fjölmiðlar um það. Þótt Morgunblaðið væri sterkasti bakhjarlinn voru flest 

blöðin nokkurn veginn á sama máli — að íslensk fyrirtæki ættu að sjá um 

flutningana.35 Á Þjóðviljanum voru blaðamenn reyndar ekki sérstaklega spenntir að 

                                                
31

 Í þessari ritgerð gefst ekki tóm til að skoða gjaldþrot Hafskips ítarlega en ljóst er að Rainbow 
Navigation-málið hjálpaði fyrritækinu alls ekki á erfiðum tímum. Stefán Gunnar Sveinsson, Afdrif 
Hafskips í boði hins opinbera, bls. 15–17.  
32

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Minnisblað, 29. janúar 1986. 
33

 E. interest groups, multinational corporations, public opinion, mass movements. 
34

 Mingst, Essentials of International Relations, bls. 127–128. 
35

 Fyrir dæmi um afstöðu Morgunblaðsins má t.d. sjá 30. og 31. mars 1984. Fyrir dæmi um afstöðu 
Tímans má sjá 31. mars 1984, bls. 1, en þar er haft eftir Steingrími Hermannssyni í forsíðufrétt að 
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tala fyrir hagsmunum íslensku fyrirtækjanna, sem högnuðust á hernum, en voru þó 

alls ekki á bandi Rainbow Navigation.36 Joanne W. Young, lögmaður Eimskips í 

Bandaríkjunum, hélt því fram á einu stigi málsins að almenningur á Íslandi hefði 

miklar áhyggjur af málinu. Þótt ekki sé unnt að fullyrða of mikið um almenningsálit 

þegar engar skoðanakannanir lágu fyrir virðist andstaða fólks við íslensku fyrirtækin, 

ef einhver var, a.m.k. ekki hafa ratað í fjölmiðla. Á því var þó sú undantekning að 

Suðurnesjamenn fögnuðu því að vöruflutningaskip Rainbow Navigation losaði og 

lestaði í Njarðvík, en ekki Reykjavík eins og íslensku fyrirtækin höfðu gert. Það 

reyndist atvinnuskapandi fyrir Njarðvík og fjárhagslegur hagnaður byggðarlagsins af 

fyrirkomulaginu var verulegur eða 100–130 milljónir króna á núvirði.37 Í kjölfarið hófu 

stjórnendur Eimskips skoðun á að færa hluta löndunar sinnar til Njarðvíkur ef þeir 

fengju flutningana aftur.38  

Allir þeir stjórnmálamenn, sem tjáðu sig um málið opinberlega, studdu 

íslensku fyrirtækin með ráðum og dáð. Eiður Guðnason, þingflokksformaður 

Alþýðuflokksins, sem var í stjórnarandstöðu, taldi að um „eðlilega og réttmæta 

hagsmuni íslensku skipafélaganna“ væri að ræða og að málið snerist jafnframt um 

„siglingaöryggi íslensku þjóðarinnar“.39 Ellert B. Schram, þingmaður 

Sjálfstæðisflokks, lagði fram frumvarp um málið þar sem lagt var til að vöruflutningar 

fyrir varnarliðið yrðu gerðir „frjálsir“. Í greinargerð sagði:  

 

Frumvarp þetta er samið og lagt fram vegna þess að bandarískt skipafélag 

hefur hafið reglubundnar siglingar til Íslands í skjóli bandarískra laga frá 1904 

sem áskilja skipum þess lands einkarétt til flutninga fyrir varnarmálaráðuneyti 

Bandaríkjanna. Slíkur einkaréttur er í ósamræmi við réttarvitund íslensku 

þjóðarinnar og veruleg skerðing á hagsunum hennar. Er nauðsynlegt að grípa 

til löggjafar í því skyni að tryggja hagsmuni og öryggi landsins.40 

 

Frumvarpið varð þó ekki að lögum og Ólafur Þórðarson, þingmaður 

Framsóknarflokks, benti Ellerti á að Alþingi gæti ekki breytt bandarísku lögunum sem 

                                                                                                                                                  
setja ætti „varnarliðinu þau skilyrði sem við viljum“. Alþýðublaðið talaði m.a. um að bandaríska 
fyrirtækið athafnaði sig „í skjóli gamalla bandarískra einokunarlaga“, 30. júlí 1985, bls. 1. 
36

 Þjóðviljinn, 17. maí 1984, bls. 2. 
37

 16–20 milljónir króna árið 1986. 
38

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Bréf Valtýs Hákonarsonar til Harðar Sigurgestssonar, 3. júlí 1986. 
39

 Alþingistíðindi 1984–1985 B, d. 6693. 
40

 Alþingistíðindi 1984–1985 A, d. 3757. 
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voru aðalorsök vandamálsins.41 Þeir og aðrir þingmenn voru þó sammála um 

meginatriði málsins: að íslensk fyrirtæki ættu að endurheimta flutningana. Ólíkar 

ályktanir voru þó dregnar af málinu. Alþýðubandalagsmaðurinn Hjörleifur 

Guttormsson hafði t.d. áhyggjur af því að herstöðin væri orðin svo þýðingarmikil fyrir 

íslensk fyrirtæki. Ef þau stæðu nánast og féllu með skipaflutningum fyrir herinn væri 

farsællegasta lausnin einfaldlega að losa „okkur við þetta erlenda herlið og ítök þess 

í íslensku þjóðlífi“.42 

Eins og fjölhyggjulíkanið gerir ráð fyrir reyndu íslensku fyrirtækin bæði að 

virkja fjölmiðla og almenningsálit og setja þrýsting á stjórnvöld með beinum hætti. 

Ríkisstjórnin varði hagsmuni fyrirtækisins á öllum stigum Rainbow Navigation-

deilunnar. Joanne Young átti ekki aðeins í miklum samskiptum við íslenska 

sendiráðið í Washington. Hún skrifaði meira að segja drög að bréfi sem Geir 

Hallgrímsson utanríkisráðherra sendi í eigin nafni til George Shultz.43 Eftir að 

samningar höfðu tekist í málinu síðla árs 1986 skrifaði Hörður Sigurgestsson, 

forstjóri Eimskips, til Joanne Young: „Það er tilfinning mín að minnisblöð þín og 

viðræður þínar við fulltrúa íslensku ríkisstjórnarinnar hafi hjálpað þeim mjög við að 

skilja eðli málsins og við að ákveða hvernig þeir ættu að haga sér í málinu eftir 

raunhæfum aðferðum“.44
 Stjórnendur Eimskips funduðu einnig með starfsmönnum 

utanríkisráðuneytisins um málið.45 Starfsmenn þess skrifuðu t.d. uppkast að bréfi 

Geirs til Shultz „í samráði við lögfræðinga Flugleiða og skipafélaganna“ í september 

1984, en Flugleiðir vildu á þeim tíma fá tímabundna undantekningu frá alríkislögum 

um hljóðmengun.46  

Þótt Hafskip hefði ekki gegnt jafnstóru hlutverki og Eimskip átti fyrirtækið ekki 

síður greiðan aðgang að stjórnvöldum. Albert Guðmundsson fjármálaráðherra hafði 

verið stjórnarformaður fyrirtækisins allt þar til hann tók sæti í ríkisstjórinni árið 1983. 

Líkt og fram hefur komið var Albert einna harðorðastur í garð Rainbow Navigation-

fyrirtækisins á ríkisstjórnarfundum. Þótt slík hagsmunatengsl veki spurningar er ekki 

þar með sagt að þau hafi skipt höfuðmáli. Gera mátti ráð fyrir því að íslenska ríkið 

                                                
41

 Alþingistíðindi 1984–1985 B, d. 5803. 
42

 Alþingistíðindi 1984–1985 B, d. 6697. 
43

 ÞÍ. ÖÞÍ. AC3-3/1. Bréf Joanne W. Young til Hans G. Andersen, 27. september 1984. 
44

 Sks.E. Forstj. III. L-35/2. Bréf Harðar Sigurgestssonar til Joanne W. Young, 9. október 1986. Þýtt úr 

ensku: „I also strongly feel, that your memos and your discussions with the representatives of the 
Icelandic Government, greatly helped them to understand what the situation was, and in making up 
their minds on how to proceed with the Icelandic case through more realistic methods.“ 
45

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Minnisblað, 21. júlí 1986. 
46

 ÞÍ. ÖÞÍ. AC3-3/1. Bréf Hans G. Andersen til Geirs Hallgrímssonar, 27. september 1984. 
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styddi innlend fyrirtæki, enda um mikla hagsmuni að ræða. Persónuleg áhrif Alberts 

á gang málsins voru heldur ekki mikil. Það var Geir Hallgrímsson utanríkisráðherra 

(og síðar Matthías Á. Mathiesen, eftirmaður hans í embætti) sem fór með málið og 

það var fullkomin samstaða um það í ríkisstjórninni. 

Óljós mörk fyrirtækja og stjórnvalda 

En jafnvel þótt áhrif fyrirtækjanna og hagsmuna þeirra á utanríkisstefnu Íslands hafi 

átt sér rökréttar skýringar er því ekki að neita að ríkisstjórnin var reiðubúin til að 

ganga mjög langt til að verja þau. Því má skoða hvort kenningar um korporatisma (e. 

corporatism) geti átt við um íslensku fyrirtækin og stjórnvöld. Hugtakið korporatismi 

nær yfir stjórnkerfi þar sem ýmsir valdahópar eða „elítur“ úr viðskiptalífi, stjórnmálum 

og víðar starfa saman og í raun geta verið óljós mörk milli hópanna. 

Sagnfræðingurinn Michael Hogan lýsir korporatisma á þennan hátt: „Valdahópar í 

einkageiranum og hjá hinu opinbera starfa saman til að tryggja stöðugleika og 

samhljóm; og þetta samstarf býr til mynstur víxlverkunar og valddreifingar sem gerir 

það að verkum að erfitt er að sjá hvar mörk milli hópanna liggja.“47 

 Ef litið er á stjórnendur Eimskips og Hafskips sem valdahópa í einkageiranum 

og íslenska ráðherra og starfsmenn utanríkisþjónustunnar sem valdahópa hjá hinu 

opinbera gæti þetta vel átt við í þessu tilviki. Fulltrúar fyrirtækjanna og 

embættismenn störfuðu vissulega saman eins og hér hefur komið fram. Segja má að 

þeir hafi viljað tryggja ákveðinn stöðugleika: að íslensk fyrirtæki hefðu áfram umsjón 

með vöruflutningum fyrir varnarliðið. Það var gert þrátt fyrir að engir stórkostlegir 

hagsmunir væru í húfi fyrir íslenskt efnahagslíf. Þegar íslensku skipafyrirtækin sáu 

um flutningana voru áhafnir þeirra yfirleitt erlendar.48 Samtals stóðu fyrirtækin undir 

aðeins 0,5% af landsframleiðslu Íslands árið 1983,49 þótt vitaskuld væri starfsemi 

þeirra mjög mikilvæg fyrir þjóðarbúið og samskipti við útlönd. Hins vegar tókst 

Eimskipi að laga sig vel að breyttum aðstæðum, eins og áður sagði. Hafskip hlaut að 

vísu verri örlög, en það er alls ekki víst að áframhaldandi vöruflutningar fyrir 

varnarliðið hefðu bjargað fyrirtækinu. Engu að síður báru íslensk stjórnvöld sig eins 

                                                
47

 Hogan, „Corporatism“, bls. 138. Þýtt úr ensku: „elites in the private and public sectors collaborate to 
guarantee stability and harmony; and this collaboration creates a pattern of interpenetration and 
power sharing that makes it difficult to determine where one sector leaves off and the other begins.“

 

48
 Þjóðviljinn, 19. júní 1984, bls. 1. 

49
 Corgan, Iceland and Its Alliances, bls. 170. Corgan vísar til ritsins Iceland 1986, bls. 350. 
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og efnahagslegt viðurværi þjóðarinnar væri í stórkostlegri hættu, líkt og má t.d. sjá af 

fyrrnefndu frumvarpi Ellerts B. Schram.  

Færa má einnig rök fyrir því að erfitt sé að greina mörkin milli valdahópanna í 

einkageiranum og hjá hinu opinbera, en nokkur tengsl voru milli stjórnenda íslensku 

fyrirtækjanna og íslenskra embættismanna. Í bréfi Joanne Young til Harðar 

Sigurgestssonar, forstjóra Eimskips, lýsir hún óánægju með að sumir bandarískir 

þingmenn teldu að ákafi íslenskra stjórnvalda stafaði af persónulegum tengslum 

íslenskra ráðamanna eða venslamanna þeirra við fyrirtækin.50 Þingmennirnir höfðu 

eflaust nokkuð til síns máls, enda voru náin flokkstengsl milli ráðherranna og 

forsvarsmanna fyrirtækjanna. Þeir Hörður Sigurgestsson og Björgólfur 

Guðmundsson höfðu t.d. gegnt trúnaðarstörfum fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Til að flækja 

málið enn frekar átti ríkissjóður hlut í Eimskipafélaginu þegar málið kom upp og 

ríkisstjórnin var því beinlínis að verja eigið fé. Hlutur ríkisins var þó seldur árið 

1985,51 en eftir situr að þegar Rainbow Navigation-málið kom upp (og íslenska ríkið 

tók afstöðu til þess) gerði eignarhald Eimskips mörkin milli stjórnvalda og 

fyrirtækisins óljósari en ella.  

Í ljósi náins samstarfs valdahópanna má fullyrða að kenningin um 

korporatisma, líkt og Hogan útskýrir hana, eigi vel við í þessu tilfelli. Einnig er vert að 

skoða það sem sagnfræðingurinn Thomas McCormick hefur skrifað um 

korporatisma. Hann leggur áherslu á að horfið sé frá því að einblína einvörðungu á 

ríkisvaldið þegar kemur að utanríkismálum. Fjölmargir samfélagshópar utan 

ríkisvaldsins, s.s. fyrirtæki, verkalýðsfélög, stofnanir, háskólar og fjölmiðlar, geti haft 

umtalsverð áhrif á utanríkismál. Áhrifin birtist bæði í formi beinna milliríkjasamskipta 

af hálfu samfélagshópanna og með þrýstingi og samstarfi við ríkisvaldið.52 Þótt 

Eimskip hafi að mestu haft áhrif með síðari aðferðinni má segja að fyrirtækið hafi að 

nokkru leyti átt í milliríkjasamskiptum á eigin vegum. Fulltrúar fyrirtækisins voru sjálfir 

í tengslum við fulltrúa Rainbow Navigation, þ.á.m. við Magnús Ármann, 

umboðsmann fyrirtækisins á Íslandi. Jafnframt var Joanne Young, lögmaður 

Eimskips í Bandaríkjunum, í sambandi við lögmenn Rainbow Navigation. Einkenni 

korporatisma má því finna með fleiri en einum hætti í Rainbow Navigation-málinu. 

                                                
50

 Sks.E. Forstj. III. L‒35/1. Bréf Joanne W. Young til Harðar Sigurgestssonar, 1. apríl 1986. 
51

 Sigríður Þorgrímsdóttir, „Utanríkis- og varnarmál — Evrópusamvinna og hafréttarmál“, bls. 46. 
52

 McCormick, „Drift or Mastery? A Corporatist Synthesis for American Diplomatic History“, bls. 320–
321.
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Áhrif Rainbow Navigation 

Ekki þarf að koma á óvart að þessi flóknu persónulegu og hagsmunalegu tengsl í 

fámennu samfélagi hafi virst vafasöm í augum bandarískra þingmanna. Á hinn 

bóginn voru margir þeirra einnig undir miklum þrýstingi frá bandarískum 

stéttarfélögum til að verja hagsmuni Rainbow Navigation. Það má styðjast aftur við 

fjölhyggjulíkanið til skýra hegðun bandaríska skipafyrirtækisins í málinu. Stéttarfélög 

voru virkjuð, þrýst var á þingmenn (sérstaklega í fulltrúadeildinni) og ýmsir fjölmiðlar 

töluðu máli fyrirtækisins. Fyrirtækinu var t.d. líkt við Davíð en bandaríska flotanum 

við Golíat.53 Þótt Rainbow Navigation hafi ekki tekist að hafa mikil áhrif á ráðamenn í 

utanríkis- og varnarmálaráðuneytinu má samt sem áður segja að fyrirtækið hafi haft 

umtalsverð áhrif á bandarísk utanríkismál með athöfnum sínum. Fyrirtækinu tókst að 

koma sambandi Íslands og Bandaríkjanna í uppnám með því að taka að sér 

vöruflutningana. Því er mikilvægt, líkt og McCormick leggur áherslu á, að horfa ekki 

einungis til ríkisvalds heldur einnig annarra hópa þegar kemur að utanríkismálum. 

Rainbow Navigation náði einnig talsverðum árangri í að þrýsta á nokkra bandaríska 

þingmenn og á vormánuðum taldi lögmaður Eimskips að bandaríska fyrirtækið hefði 

talsverðan stuðning í þinginu, m.a. vegna ótta við áframhaldandi viðskiptahalla.54 

Vorið 1986 endurnýjaði bandaríska varnarmálaráðuneytið samning sinn við 

Rainbow Navigation þótt margir hefðu viljað bíða með það vegna yfirstandandi 

viðræðna bandarískra og íslenskra stjórnvalda — og var það gert „að kröfu 10 

senatora og 30 congressmanna, aðallega vegna krafna frá verkalýðsfélögum“, eins 

og Friðrik Sophusson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, orðaði það í bréfi til 

Matthíasar Á. Mathiesen utanríkisráðherra. Friðrik hafði þá átt í samskiptum við Hörð 

Sigurgestsson, forstjóra Eimskips, Edward Derwinski, starfsmann bandaríska 

utanríkisráðuneytisins, og Ólaf Egilsson, sendiherra Íslands í London, til að leita 

lausna í Rainbow-málinu. Friðrik bætti því við að ljóst væri að „enginn stuðningur [við 

íslensk stjórnvöld] væri meðal þingmanna heldur bæri þvert á móti á því meðal þeirra 

að þeir vildu vernda bandaríska hagsmuni [...] flestallir [bandarískir] þingmenn og 

ráðamenn styddu lögin frá 1904 enda græddu margir á þeim“.55 Þótt „einokunarlögin“ 

frá árinu 1904 hafi í einhverra augum verið barn síns tíma — sérstaklega á miðjum 9. 

áratugnum þegar áhersla var mikil á frjálsan markað vestanhafs — vógu hagsmunir 

                                                
53

 Holdridge, „Rainbow Navigation Vs. the Navy“, bls. 97. 
54

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Minnisblað Joanne W. Young til Harðar Sigurgestssonar, 1. apríl 1986. 
55

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Minnisblað Friðriks Sophussonar til Matthíasar Mathiesen, 15. apríl 1986. 



17 

Rainbow Navigation, verkalýðsfélaga og sambærilegra þrýstihópa þungt. Bandaríska 

fyrirtækinu tókst þannig að hafa umtalsverð áhrif á gang mála í Washington með 

hætti sem fellur ágætlega að fjölhyggjulíkaninu. 

Rainbow Navigation reyndi þó ítrekað að ná samningum við Eimskip án 

aðkomu stjórnvalda. Á árunum 1985 og 1986 gerði Magnús Ármann, umboðsmaður 

fyrirtækisins á Íslandi, sér far um að fá stjórn Eimskips til viðræðna um sáttalausn 

milli fyrirtækjanna þar sem íslenska fyrirtækið fengi einhvern hlut flutninganna. 

Yfirmönnum Eimskips leist hins vegar ekki á blikuna og vildu síður ganga til slíkra 

viðræðna. Þeim „gengi þokkalega á Atlantshafinu, eins og það væri núna“ og það 

„lægi ekkert á“.56 Forsvarsmenn beggja fyrirtækjanna hafa sennilega talið að yrði 

viðræðum milli ríkisstjórnanna fram haldið yrði lausn málsins hagstæð íslensku 

fyrirtækjunum. Íslensk stjórnvöld héldu áfram að þrýsta á þau bandarísku sem virtust 

staðráðin í að halda velvilja þeirra fyrrnefndu. Þótt hlutirnir gerðust hægt leituðu 

bandarísk stjórnvöld leiða til að koma flutningunum, eða a.m.k. hluta þeirra, yfir til 

íslenskra fyrirtækja. Biðin eftir því gagnaðist Eimskipi en ekki Rainbow Navigation. 

Áhrif herstöðvarinnar á málið 

Umræðan um herstöð Bandaríkjanna hér á landi hafði lengi verið tengd við 

efnahagsleg mál sem högnuðust Íslandi og voru þau iðulega notuð til að auka velvild 

við ráðahaginn. Bandaríkjaher kom fyrst hingað til lands í seinni heimsstyrjöld þegar 

hann tók við hervernd Íslands af Bretum í júlí 1941. Þótt Íslendingar hefðu um árabil 

viljað gæta hlutleysis á alþjóðavettvangi „hafði ríkisstjórnin lengi talið að þjóðin gæti 

best tryggt öryggi sitt og utanríkisverslun í félagi við Bandaríkjamenn“, hefur Þór 

Whitehead sagnfræðingur haldið fram.57 Ísland hafði mjög mikinn hag af 

herverndarsamningnum. Auk framkvæmda á vegum hersins á stríðsárunum (t.d. 

byggingu Keflavíkurflugvallar) má nefna að vörur frá Bandaríkjunum voru aðeins 2% 

af heildarinnflutningi Íslands fyrir stríð en árið 1944 var hlutfallið komið í 65%.58 Vera 

Bandaríkjahers var ekki sérlega umdeild meðan á seinni heimsstyrjöldinni stóð, en 

andstöðu var helst að finna meðan sósíalista sem lögðust ávallt gegn því að 

Bandaríkin hefðu hér hermenn eftir að styrjöldinni lyki. Þetta kom skýrt fram þegar 

Bandaríkjamenn lögðu fram herstöðvabeiðni sína árið 1945 sem var hafnað. Þeir 
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 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Bréf Harðar Sigurgestssonar til Valtýs Hákonarsonar, 27. janúar 1986. 
57

 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 103. 
58

 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 21. 
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gengu síðan úr nýsköpunarstjórn Sjálfstæðisflokks, Alþýðuflokks og Sósíalistaflokks 

eftir að Keflavíkursamningurinn var gerður við Bandaríkin árið 1946. Samningurinn 

kvað á um að Bandaríkin skyldu sjá um viðhald og framkvæmdir Keflavíkurflugvallar 

— en fengju jafnframt leyfi til að nota hann vegna hernaðarskuldbindinga sinna á 

meginlandi Evrópu.59  

Í kjölfarið fékk Ísland hagstæð kjör við útflutning sjávarafurða og jafnframt 

háar fjárhæðir frá Bandaríkjunum í formi Marshallaðstoðar árið 1948.60 Ljóst var að 

Bandaríkjamenn vildu ganga lengra eftir að Ísland gekk í Atlantshafsbandalagið árið 

1949 og fá hér varanlega hernaðaraðstöðu. Eftir að Kóreustríðið braust út árið 1950 

og Bandaríkjamenn ákváðu að senda tugþúsundir hermanna til Evrópu náðu þeir því 

markmiði. Tvíhliða varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna var síðan undirritaður 

árið 1951 sem leiddi til þess að Bandaríkjaher kom hingað öðru sinni. 

Sósíalistar og síðar Alþýðubandalagið voru mjög á móti veru Bandaríkjahers á 

Íslandi og olli það stundum óstöðugleika í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna. 

Tvær ríkisstjórnir voru myndaðar, árið 1956 og 1971, með þáttöku 

Alþýðubandalagsins sem höfðu það að markmiði að herinn færi burt. Árið 1956 var 

það með Framsóknarflokki og Alþýðuflokki undir forsæti Hermanns Jónassonar. 

Ríkisstjórnin lét þó ekki verða af því og hafa komið upp deilur um það hvort þar hafi 

loforð Bandaríkjamanna um efnahagsaðstoð til Íslands haft mikil áhrif eða hvort 

aðgerðaleysið hafi frekar stafað af hræðslu Alþýðuflokksmanna og 

Framsóknarmanna við Sovétríkin á alþjóðavettvangi í kjölfar innrásar þeirra í 

Ungverjaland árið 1956.61 Árið 1971 var svo mynduð vinstri stjórn Framsóknarflokks, 

Alþýðubandalags og Samtaka frjálslyndra og vinstri manna undir forsæti Ólafs 

Jóhannessonar sem markaði þá stefnu að herinn hyrfi af landi brott. Það gekk þó 

ekki eftir, enda var ágreiningur um málið innan stjórnarinnar.62 Eftir að stjórnin fór frá 

árið 1974 tók við ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar með Geir Hallgrímsson 

í forystusætinu sem var mjög hlynnt nánu samstarfi við Bandaríkin og NATO í 
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varnarmálum.63 Framtíð herstöðvarinnar var lítið í umræðunni þann áratug sem þá 

fylgdi64 — allt þangað til Rainbow Navigation kom til sögunnar. 

 Ríkisstjórn Framsóknar‒ og Sjálfstæðisflokks undir forsæti Steingríms 

Hermannssonar, sem mynduð var árið 1983, lagði ekki síður áherslu á varnarmál í 

stefnu sinni og var málaflokknum gefið aukið vægi í utanríkisráðuneytinu. Stjórnvöld 

tóku t.d. vel í tillögur Bandaríkjamanna um endurnýjun ratsjárstöðva.65 Áhersla 

þessarar hægristjórnar á góð tengsl við Bandaríkin og NATO fór ekki fram hjá 

bandarískum stjórnvöldum. Árið 1986 lögðu Shultz utanríkisráðherra og John 

Poindexter þjóðaröryggisráðgjafi til að Reagan byði Steingrími Hermannssyni 

forsætisráðherra í opinbera heimsókn í október það árið.66 Í rökstuðningi með 

tillögunni sagði:  

 

Ríkisstjórn [Steingríms] Hermannssonar er sú vinveittasta í garð 

Bandaríkjanna í mörg ár og hann hefur hjálpað til við að leysa mörg vandamál 

sem snúa að bandarísku herstöðinni í Keflavík. Heimsókn Hermannssonar til 

Bandaríkjanna gæti sýnt í verki hversu mikilvæga við teljum varnarhagsmuni 

okkar á Íslandi, undirstrikað þakklæti okkar fyrir samstarf hans og enn fremur 

styrkt jákvætt viðhorf forsætisráðherrans til Bandaríkjanna sem og 

persónulegan orðstír hans.67 

 

Þótt heimsóknin yrði ekki að veruleika sýnir tillagan mikilvægi sambandsins við 

Ísland á þessum tíma. Ríkisstjórn Reagans lagði áherslu á að halda herstöðinni í 

Keflavík og efla hana. Hún var tilbúin til að leggja íslenskum kollegum sínum lið ef 

það gat styrkt stöðu Bandaríkjahers í landinu — eða útrýmt óvissu líkt og í þessu 
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tilviki. Raunin var nefnilega sú að íslensk stjórnvöld voru að fá sig fullsödd af 

aðgerðaleysi Bandaríkjastjórnar og vildu viðbrögð strax. 

 Geir Hallgrímsson hitti Shultz á NATO-fundi í Portúgal í júníbyrjun 1985. Sá 

síðarnefndi var tómhentur og gat lítið sagt um hvernig hann gæti hugsað sér að 

leysa málið. Geir var þreyttur á svarleysinu og tjáði Shultz að nú gætu Íslendingar 

ekki beðið mikið lengur.68 DV hélt því jafnframt fram að hann hafi „hóta[ð] aðgerðum“ 

þótt það hafi ekki verið útlistað nánar.69 Shultz lofaði þó svörum fyrir mánaðarlok. 

Það var einmitt undir lok júní sem hjólin fóru að snúast hjá Bandaríkjastjórn. Þá sendi 

Alfred Kingon, aðstoðarmaður Reagans, minnisblað til starfsmannastjóra forsetans, 

Donald Regan, þar sem hann hélt því fram að Íslendingar hefðu hótað að loka 

Keflavíkurstöðinni.70  

Miðað við þetta virðist Geir hafa komið málstað íslenskra stjórnvalda á 

framfæri með mjög ákveðnum hætti þegar hann hitti Shultz. Ekki er þó hægt að sjá 

af minnisblaði sendiráðs Íslands í Washington um fundinn að Geir hafi átt í slíkum 

hótunum, enda hefði það jafngilt algerri stefnubreytingu af hálfu ráðherrans að hrófla 

við herstöðinni eða dvöl bandarískra hermanna á Íslandi. Hann hafði einmitt lagt 

áherslu á að lagfæra samband Íslands og Bandaríkjanna eftir erfiðar umræður um 

endurskoðun varnarsamningsins eða jafnvel brottför hersins í tíð vinstri stjórnarinnar 

1971–1974.71 Það hefði samt sem áður ekki verið í fyrsta sinn sem íslenskur 

ráðherra átti í hótunum um herstöðina. Áður hafði Keflavíkurstöðin (og stundum 

NATO-aðild landsins) verið notuð sem „vopn“ á beinan eða óbeinan hátt til að reyna 

að ná fram vilja íslenskra stjórnvalda í samskiptum við Bandaríkin. Hér má nefna 

hótun Bjarna Benediktssonar, utanríkisráðherra, um að Ísland segði sig úr NATO ef 

Bretar sendu aftur herskip inn fyrir 12 mílna landhelgina í þorskastríðinu við Breta 

árið 1960.72 Einnig má nefna tilraunir Íslendinga til að fá aðstoð Bandaríkjanna í 

fiskveiðideilum við Breta í Þorskastríðunum á 8. áratugnum. Ólafur Jóhannesson, 

þáverandi forsætisráðherra, hafði þó ekki haft erindi sem erfiði í því tilviki.73 Annað 

var uppi á teningnum á 9. áratugnum og virðist ríkisstjórn Reagans hafa tekið hótanir 

Geirs Hallgrímssonar alvarlega — ef þær áttu sér raunverulega stað. 
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Geir upplýsti Shultz um að ekki væri útilokað að Íslendingar gripu til einhliða 

aðgerða til að leysa málið og heimila Eimskipi að sjá um flutningana. Unnt væri að 

túlka varnarsamninginn þannig að hann heimilaði þær aðgerðir jafnvel þótt þær 

teldust ekki vinsamlegar. Hann afhenti starfsmanni bandaríska utanríkisráðuneytisins 

minnisblað þar sem m.a. stóð: 

 

Við teljum að íslenska ríkisstjórnin geti í krafti þriðju greinar 

varnarsamningsins, sem fylgir eftir Norður-Atlantshafssáttmálanum, milli 

Bandaríkjanna og Íslands, gefið út tilskipun þess efnis að vöruflutningar 

sjóleiðis til Íslands þurfi að lúta skilmálum sem íslenska ríkisstjórnin setur til að 

gæta jafnvægis og frjálsrar samkeppni milli skipafyrirtækja sem þjónusta 

sjóleiðina milli Íslands og Bandaríkjanna.74 

 

Hér gæti fyrrnefndur aðstoðarmaður Reagans hafa misskilið málið og haldið að 

aðgerðirnar fælust í að loka Keflavíkurstöðinni — eða þá að Geir hafi ýjað að því 

óformlega að framtíð herstöðvarinnar væri í húfi þótt hann hafi ekki viljað segja það 

opinberlega. Blaðið Business Journal of New Jersey hélt því a.m.k. fram að hið 

síðarnefnda væri satt.75 Jafnframt gerði Geir samráðherrum sínum ljóst mánuði síðar 

að fengjust ekki fullnægjandi svör frá Bandaríkjamönnum ætlaði hann að krefjast 

þess að varnarsamningnum yrði breytt.76 Mögulegt er að þess konar hótun hafi 

valdið misskilningi, en Geir vildi með breytingunum fá í samninginn nýtt ákvæði um 

vöruflutningana. Óháð því hvort Geir átti raunverulega í hótunum um framtíð 

herstöðvarinnar eða ekki gæti fullyrðing aðstoðarmannsins hafa haft áhrif. Daginn 

eftir dagsetningu minnisblaðsins lagði Ronald Reagan Bandaríkjaforseti til að 

íslenskum stjórnvöldum yrðu boðnar bætur fyrir að hafa misst flutningana. Fálega var 

tekið í slíkar tillögur og leita þurfti annarra leiða. Reagan vildi ekki leggja málið fram í 

þinginu, enda gæti það orðið flókið ferli — jafnvel þótt stjórnin hafi gefið annað til 
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kynna nokkrum mánuðum áður.77 Shultz sá hins vegar annan möguleika í augsýn 

sem væri mun auðveldari í framkvæmd. 

Tilraun Bandaríkjastjórnar misheppnast 

Í bandaríska lagabókstafnum frá árinu 1904, sem gaf þarlendum skipafélögum 

forgang í vöruflutningum fyrir herinn, hafði verið gerður fyrirvari sem veitti forsetanum 

heimild til að gera undanþágu í ákveðnum tilvikum. Ef gjaldið, sem bandaríska 

fyrirtækið setti upp, væri „óeðlilega hátt eða ósanngjarnt á annan hátt“ mátti forsetinn 

gefa út yfirlýsingu um að undanþága væri gerð á lögunum. Bandaríska ríkisstjórnin 

gat því leyft íslenskum fyrirtækjum að bjóða í flutningana ef hún kæmist að þeirri 

niðurstöðu að taxtar Rainbow Navigation væru fram úr góðu hófi. Í júlílok 1985 

freistaði ríkisstjórnin þess að nota þessa lagaheimild. 

Ferlið var sett af stað með minnisblaði yfirmanns sjóflutninga Bandaríkjahers 

til aðstoðarflotamálaráðherra þar sem hann lýsti áhyggjum sínum af þeim „ógnarháu 

fjárhæðum“ sem herinn greiddi Rainbow Navigation. Hann lýsti því hvernig íslensk 

fyrirtæki höfðu séð um flutningana fram að þessu og að hans sögn hefðu þau 

„beinlínis verið í einokunarstöðu um sjóleiðina og taxtarnir hækkuðu eftir því. 

Rainbow Navigation hefur haldið áfram að rukka eftir þessum einokunartöxtum“. 

Gjöldin voru um átta sinnum hærri en fyrir sambærilega flutninga til Evrópu. Því var 

mælt með að þau yrðu úrskurðuð „óeðlilega há eða ósanngjörn á annan hátt“ eftir 

lögunum og að boðið yrði í flutningana á frjálsum alþjóðlegum vettvangi eftir það.78 

Aðstoðarflotamálaráðherrann sendi minnisblaðið um hæl til Shultz sem kom því á 

borð forsetans í ágústbyrjun. Shultz bað Reagan um að nota annaðhvort vald sitt til 

að úrskurða gjöldin „óeðlilega há eða ósanngjörn á annan hátt“ eða að fela 

varnarmálaráðherra valdið til þess.79 Af minnisblaði Shultz er greinilegt að há 

farmgjöld voru ekki aðalástæða úrskurðarins. Meginrök hans voru þau að héldi 

Rainbow Navigation flutningunum gæti það haft slæmar afleiðingar fyrir samskipti 

Bandaríkjanna og Íslands og hermálastefnu Bandaríkjastjórnar: 

 

Áframhaldandi notkun hervöruflutningalaganna varðandi þessa skipaflutninga 

gæti hugsanlega skaðað pólitískt og hernaðarlegt samband Bandaríkjanna og 
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Íslands, stofnað flotastöðinni okkar í landinu í hættu og ógnað nánum 

samskiptum okkar við norðurvæng Atlantshafsbandalagsins. Þetta myndi 

ógna þjóðaröryggis- og utanríkismálastefnu Bandaríkjanna.80  

 

Það að utanríkisráðherra Bandaríkjanna skuli hafa tekið svo djúpt í árinni sýnir 

hversu alvarlega Bandaríkjamenn litu málið. Þeir óttuðust greinilega að íslensk 

stjórnvöld væru reiðubúin til að grípa til einhliða aðgerða sem gætu komið þeim illa. 

Jafnframt sýnir þetta svo að ekki verður um villst að stjórnmála- og 

hernaðarhagsmunir hafi þarna orðið viðskiptahagsmunum yfirsterkari. Sú staðreynd 

átti einmitt eftir að drag dilk á eftir sér. 

 Fyrir hönd Reagans úrskurðaði flotamálaráðherra Bandaríkjanna að 

undanþága væri gerð frá lögunum vegna of hás verðlags Rainbow Navigation og að 

því mættu íslensk skip bjóða í flutningana. Þetta var í fyrsta sinn frá því að lögin voru 

sett sem undanþáguákvæðinu var beitt.81 Nánast um leið, um miðjan ágústmánuð, 

kærði bandaríska fyrirtækið þessar aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Íslenskum og 

bandarískum stjórnvöldum til mikillar armæðu komst dómarinn, Harold Greene, að 

þeirri niðurstöðu að úrskurðurinn um undanþágu væri ólöglegur. Hann hafði nokkuð 

til síns máls enda var ætlunin að koma flutningunum aftur til íslensku fyrirtækjanna 

vegna of hárra taxta Rainbow Navigation — þrátt fyrir að þeir væru engu hærri en 

taxtarnir sem Eimskip og Hafskip höfðu sett upp fram að þessu. Samkvæmt Greene 

var greinilegt að upphaflegur tilgangur undanþáguheimildar forseta hafði ekki verið 

sá að geta komist hjá lögunum ef þau sköpuðu utanríkispólitísk vandkvæði eða 

óþægindi. Undanþáguna átti einungis að nota til að komast hjá því að greiða 

óeðlilegar fjárhæðir fyrir vöruflutninga. Þegar lögin voru sett höfðu þingmenn raunar 

velt fyrir sér að leyfa undanþágu vegna utanríkispólitískra hagsmuna, en völdu að 

lokum þröngt orðalag um verðlag til að völd forseta yrðu ekki of mikil.82 Því var hætt 

við fyrirhugað útboð flutninganna og Rainbow Navigation hélt þeim meðan 

ríkisstjórnin áfrýjaði úrskurðinum. Shultz sendi Geir Hallgrímssyni bréf strax tveimur 

dögum eftir úrskurðinn og harmaði þessa niðurstöðu Harolds Greene, en tók fram að 
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„við munum gera allt sem í valdi okkar stendur til að ná fram niðurstöðu sem báðir 

geta sætt sig við“.83  

Áfrýjunardómstóllinn í Washington átti ekki eftir að reynast ríkisstjórninni betur 

heldur staðfesti hann dóminn. Antonin Scalia, sem síðar varð dómari við hæstarétt 

Bandaríkjanna, var einn þriggja dómara í málinu og kom í hans hlut að skrifa álitið. 

Hann fór ekki mjúkum höndum um gjörðir ríkisstjórnarinnar: 

 

Framferði flotans í þessu máli var stórfurðulegt. Rainbow [Navigation] fékk 

ekkert tækifæri til að skoða og, ef mögulegt hefði verið, leiðrétta ályktunina um 

fyrirvarann, sem beitt var til að fella forgang fyrirtækisins úr gildi, um að 

taxtarnir væru „óeðlilega háir eða ósanngjarnir á annan hátt“. Kannski hefði 

ráðherrann hagað sér öðruvísi hefði hann ekki aðallega verið að hugsa um 

hernaðar- og utanríkismál þegar hann tók ákvörðunina, sem hann hélt að 

réttlætti notkun hans á fyrirvaranum um að taxtarnir væru „óeðlilega háir eða 

ósanngjarnir á annan hátt“ — og sem hann hélt jafnframt að gætu trompað 

alla þá viðskiptalegu velgengni sem Rainbow gæti hafa náð fram með 

flutningunum.84 

 

Að mati dómstólsins var augljóst að ríkisstjórnin hafði misnotað þennan fyrirvara um 

einokun af hálfu bandarískra fyrirtækja til að ná fram utanríkispólitískum markmiðum. 

Þótt allir dómararnir hefðu verið sammála um niðurstöðuna skilaði einn þeirra séráliti 

— Ken Starr, en hann átti síðar eftir vera þekktur sem sérstakur saksóknari við 

rannsókn á málum Bills Clinton Bandaríkjaforseta.85 Hann tók fram að dómurinn væri 

mjög afmarkaður, enda væri aðeins til skoðunar hvort beiting þessa tiltekna fyrirvara 

hefði verið lögleg. Dómstóllinn hefði ekki verið beðinn um að skoða málið í heild sinni 

og hélt Starr því fram að saga laganna frá árinu 1904 benti til þess að þingið hefði 

sennilega aldrei ætlað að banna forsetanum að ráða til sín erlend skipafyrirtæki ef 

það væri talið mikilvægt í hernaðar- og utanríkispólitískum tilgangi. Í raun lýsti hann 

þeirri skoðun sinni að honum þætti fullkomlega eðlilegt að íslenskt fyrirtæki sæi um 

flutningana ef framtíð herstöðvarinnar í Keflavík væri í húfi — og harmaði að lögin 
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væru eins og þau voru.86 Það breytti ekki þeirri staðreynd að tilraun 

Bandaríkjastjórnar til lausnar hafði misheppnast. Leita þyrfti annarra leiða til að leyfa 

íslenskum fyrirtækjum að bjóða í flutningana og var útlit fyrir að það ferli gæti tekið 

þó nokkurn tíma. Rainbow Navigation hélt flutningunum enn um sinn — en hvort og 

hvenær fyrirtækið þyrfti að láta þá af hendi var enn óráðið.  
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2. Leynifundur, málamiðlun, leiðtogafundur: Málið leysist 

„Lobbýistar“ sendiráðsins 

Þótt sendiráð Íslands í Washington hefði um skeið verið í samskiptum við Joanne W. 

Young, lögmann Eimskips, var ákveðið að íslensk stjórnvöld skyldu fá ráðgjöf frá 

eigin lögfræðingum. Því var haft samband við þá Theodore Kronmiller og Elliot Lee 

Richardson, en þeir höfðu báðir gegnt ráðherraembætti í tíð fyrri ríkisstjórna 

repúblikana. Kronmiller hafði verið varaaðstoðarutanríkisráðherra á fyrra kjörtímabili 

Reagans, en Richardson hafði vakið mikla athygli þegar hann sagði af sér sem 

dómsmálaráðherra í stað þess að beygja sig undir vilja Richards Nixon á hápunkti 

Watergate-málsins. Það var þegar forsetinn lét reka sérstakan saksóknara í málinu, 

en sú ákvörðun var kennd við „laugardagsblóðbaðið“ (e. Saturday Night Massacre).87 

Hinn reynslumikli Richardson var skipaður formlegur talsmaður íslenska ríkisins í 

málinu, þótt Kronmiller ætti að lokum eftir að hafa mun meiri áhrif á lausn þess. 

Í upphafi lagði Richardson fram nokkra kosti til að miðla málum. Honum 

hugnaðist helst að reyna að ná fram milliríkjasamkomulagi (e. executive agreement) 

sem ríkisstjórnir landanna gætu samþykkt án þess að þurfa að fá staðfestingu 

öldungadeildar Bandaríkjaþings líkt og í tilfelli milliríkjasamninga. Einnig taldi hann 

mögulegt að reyna breyta lögunum frá 1904 eða breyta vinnureglum 

varnarmálaráðuneytisins og þar með framkvæmd laganna. Loks kæmi til greina að 

gera viðskiptasamning sem gengi út á að skipta vöruflutningunum milli deiluaðila 

með einhverjum hætti.88 Enginn þessara kosta varð þó fyrir valinu. Í staðinn var 

ákveðið að láta reyna á tillögu Kronmillers um að leitast eftir því að ríkisstjórnir 

landanna samþykktu sérstaka viðbót við varnarsamninginn frá árinu 1951 sem hefði 

að geyma ákvæði um vöruflutninga varnarliðsins. Eftir á fagnaði aðstoðarmaður 

George Shultz, Edward Derwinski, tillögum Kronmillers og sagði að komið hefðu 

fram „raunhæfar tillögur frá Íslendingum“. Ef leitast hefði verið við að ná fram laga- 

eða reglubreytingum væri hætta að málið færi aftur fyrir dómstóla. Jafnframt sagði 
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hann að frumkvæði Íslendinga hefði hjálpað Bandaríkjamönnum að finna farsællega 

lausn á málinu.89  

Því er ljóst að aðkoma Kronmillers skipti sköpum í málinu. Hugmynd hans 

varð til þess að hjólin fóru loksins að snúast eftir pattstöðuna sem verið hafði allt frá 

dómsúrskurði áfrýjunardómstólsins í Washington. Ákvörðun íslenska sendiráðsins 

um að fá þessa utanaðkomandi sérfræðinga til að ganga erindi stjórnvalda í 

bandaríska stjórnkerfinu reyndist því afar mikilvæg. Ljóst er að mikil þörf var á nýrri 

nálgun Íslendinga í málinu. Kronmiller aðstoðaði við gerð samningsins sem síðar var 

gerður við Bandaríkin og var Íslendingum innan handar við hvernig best væri að 

haga sér á öllum stigum málsins til að tryggja farsælan endi. Hann átti einnig í 

samskiptum við menn innan bandaríska utanríkisráðuneytisins og 

öldungadeildarinnar og sannfærði þá um ágæti þessarar nýju leiðar sem Íslendingar 

vildu fara.90 Þjónusta lögfræðinganna kostaði 64.672 dali eða sem samsvarar 15,3 

milljónum króna á núvirði.91 Ekki stóð á íslenskum stjórnvöldum að greiða 

reikninginn, enda leiddi vinna Kronmillers til þess að íslensk skipafyrirtæki fengu aftur 

yfirráð yfir flutningum varnarliðsins. Í þakkarbréfi til Kronmillers eftir að málinu lauk 

skrifaði Helgi Ágústsson, sendifulltrúi í íslenska sendiráðinu í Washington: „Ted, 

þetta hefði aldrei byrjað án þín og hver veit hvernig þetta hefði endað án þín. [...] þú 

komst svo sannarlega mörgum á óvart og það eru margir sem eru stoltir af því sem 

þú gerðir.“92 

Leynifundur í London leiðir til milliríkjasamnings 

Í ágúst 1986 lagði Kronmiller formlega til að samþykkt yrði sérstök viðbót við 

varnarsamninginn sem heimilaði undantekningu á bandarísku lögunum frá árinu 

1904 og lýsti því nokkuð nákvæmlega hvernig best væri að fulltrúar Íslands höguðu 

sér til að hægt væri að ná því fram.93 Með því að fara þessa leið væri hægt að 

afgreiða málið að mestu í utanríkismálanefnd öldungadeildarinnar sem væri kostur 

því að þingmenn þar voru, að mati Kronmillers, ólíklegri til að láta hagsmuni Rainbow 
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Navigation þvælast fyrir mikilvægum utanríkismálum en kollegar þeirra í 

sjávarútvegs- eða varnarmálanefndum. Hugarfar þeirra líktist frekar hugarfari 

diplómata og embættismanna á borð við Derwinski. Síðar sagði Derwinski, sem varð 

helsti tengiliður Íslands í utanríkisráðuneytinu, að hann hefði þurft að útskýra fyrir 

talsmönnum Rainbow Navigation „hversu víðtæka hagsmuni við [Bandaríkjastjórn] 

hefðum andstætt þröngum hagsmunum þeirra“.94 Sjálfur var Kronmiller vel kunnugur 

Derwinski og hafði unnið náið með honum áður. Það kom sér vel og fljótlega kom í 

ljós að Derwinski var móttækilegur fyrir málflutningi Íslendinga.95 Kronmiller benti 

jafnframt á að nú kæmi sér vel að Íslendingar hefðu lagt Ted Stevens, hinum 

áhrifamikla öldungadeildarþingmanni frá Alaska, lið á alþjóðahvalveiðiráðstefnu 

stuttu áður og þannig skapað sér velvild hans. Kronmiller tókst svo að tryggja 

stuðning hans í málinu snemma í september.96 

 Þegar ákveðið var að halda samningafund um málið milli Íslands og 

Bandaríkjanna í upphafi septembermánaðar í London fór Derwinski fyrir 

samninganefnd Bandaríkjanna. Fyrir þann fund sagðist hann hafa „fyrirmæli um að 

reyna allt sem hægt er til að leysa málið“.97 Fyrir hönd Íslands sátu Helgi Ágústsson, 

fulltrúi sendiráðsins í Washington, Ólafur Egilsson, sendiherra í London, auk 

Guðmundar Eiríkssonar og Sverris Hauks Gunnlaugssonar, starfsmanna 

utanríkisráðuneytisins.98 Fundurinn reyndist árangursríkur og var í meginatriðum 

samþykkt að reyna að fara þá leið sem Kronmiller hafði lagt til — að samþykkja 

sérstaka viðbót við varnarsamninginn. Í kjölfarið lagði Derwinski tillögurnar fram á 

fundi innan bandarísku ríkisstjórnarinnar og þótt varnarmálaráðuneytið væri ekki allt 

of hrifið af þessari leið var fallist óformlega á samningsdrögin.99 Mikil leynd hvíldi þó 

yfir málinu á þessum tíma og lagði íslenska sendiráðið áherslu á að fjölmiðlar vissu 

sem minnst um framvindu mála. Eftir á var jafnvel talað um Lundúnafundinn sem 

„leynifund“.100 Viðræður héldu áfram í Washington um miðjan septembermánuð og 

bættust þá Hreinn Loftsson og Hörður Bjarnason í hóp samningamanna 

Íslendinga.101 
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 Á fundi í Washington 19. september náðist svo endanlegt samkomulag í 

málinu. Í því fólst að lægstbjóðandi, óháð því hvort hann væri frá Íslandi eða 

Bandaríkjunum, fengi 65% vöruflutninganna en næstbjóðandi frá hinu landinu fengi 

35% flutninganna. Þannig skiptu löndin flutningunum á milli sín á þann hátt að land 

þess fyrirtækis sem byði betur fengi bróðurpartinn. Í samningnum kom fram að bæði 

ríkin vildu „viðurkenna að sanngjörn þáttaka skipa beggja landanna í vöruflutningum 

vegna varnarsamningsins muni treysta samskipti aðilanna og bæta samvinnu á 

nauðsynlegum sviðum varnarmála“ og jafnframt að samningurinn væri gerður „á 

grundvelli samkeppni“.102 Segja má að þetta hafi í meginatriðum bergmálað 

málflutning íslensku stjórnmálamannanna um heilbrigða samkeppni og sanngirni. 

Hinn 23. september veitti íslenska ríkisstjórnin samþykki sitt og degi síðar skrifuðu 

þeir Matthías Á. Mathiesen, utanríkisráðherra Íslands, og George Shultz, 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna, undir samkomulagið í New York.103 Hinn 8. október 

staðfesti síðan öldungadeild Bandaríkjaþings samninginn og Alþingi gerði slíkt hið 

sama síðar í mánuðinum. Samningurinn tók svo gildi þegar ríkisstjórnirnar skiptust á 

fullgildingarskjölum í Reykjavík 31. október 1986.104 Sérstaka athygli vekur að 

samningurinn var skilgreindur sem milliríkjasamningur (e. treaty) en ekki 

milliríkjasamkomulag (e. executive agreement) líkt og varnarsamningurinn frá árinu 

1951. Þótt þessir tveir samningar hefðu þrátt fyrir það jafnt lagalegt vægi á 

alþjóðlega vísu hafði vöruflutningasamningurinn frá árinu 1986 sterkari stöðu. Eftir að 

hafa verið staðfestur af tveimur þriðju öldungadeildarinnar hefði þurft sams konar ferli 

og jafnmikinn fjölda þingmanna til að vinda ofan af vöruflutningasamningnum vegna 

stjórnarskrárákvæðis um milliríkjasamninga. Auðveldara hefði verið að afturkalla 

varnarsamninginn þar sem milliríkjasamkomulög eru ekki stjórnarskrárvarin í 

Bandaríkjunum með sama hætti. Forsetinn getur sagt honum upp að eigin 

frumkvæði án þess að þingið komi þar að. Samningurinn er jafnframt eina núgildandi 

samkomulagið, sem ríkin hafa gert á síðustu 80 árum, með stöðu 

milliríkjasamnings.105  
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Hafði leiðtogafundurinn í Höfða áhrif? 

Hinn 30. september 1986 tilkynnti Ronald Reagan Bandaríkjaforseti að þeir Mikhail 

Gorbatsjoff, leiðtogi Sovétríkjanna, hefðu ákveðið að funda í Reykjavík 11. og 12. 

október sama ár. Strax tveimur dögum síðar hélt Óskar Magnússon, fréttaritari DV í 

Washington, því fram að ríkisstjórn Bandaríkjanna hefði fengið aukinn áhuga á 

Rainbow Navigation-málinu í kjölfar ákvörðunarinnar. Bjartsýni manna hefði aukist 

eftir tilkynninguna þegar ljóst var orðið að tefðist málið í þinginu eða mætti andstöðu 

gæti það komið sér illa fyrir Bandaríkin fyrst Ísland var komið í kastljósið.106 Mikilvægi 

leiðtogafundarins gæti hafa dregið úr vilja bandarískra þingmanna til að andmæla 

nýja samningnum. Fjórtán árum síðar tók Morgunblaðið í sama streng og þar sagði 

um málið: „Samningar náðust stuttu áður en leiðtogafundur Reagans og Gorbatjovs 

var haldinn í Reykjavík og þykir enginn vafi leika á að fundurinn átti sinn þátt í að 

lögð var ofuráhersla af hálfu Bandaríkjamanna á að leysa deiluna“.107 

Í ljósi þess má spyrja hvort einhver tengsl hafi verið milli þessara mála eins og 

DV og Morgunblaðið héldu fram. Shultz greinir frá því í riti sínu Turmoil and Triumph 

að sovésk stjórnvöld hefðu stungið upp á því 19. september að leiðtogafundurinn 

færi fram annaðhvort í Reykjavík eða London eftir því sem Bandaríkjamenn vildu.108 

Þetta var sama dag og samkomulag náðist í Rainbow Navigation-deilunni og fimm 

dögum áður en það var undirritað í New York. Þar sem tillagan kom frá 

Sovétmönnum eins og þruma úr heiðskíru lofti er ljóst að leiðtogafundurinn hafði 

engin áhrif á samkomulagið sjálft, enda var að komast endanleg mynd á það á 

þessum tímapunkti. Einnig má geta þess að stjórnendur Rainbow Navigation sendu 

frá sér fréttatilkynningu eftir undirritun samningsins þar sem þeir lýstu því yfir að 

niðurstaðan væri sæmileg fyrir fyrirtækið og það hygðist ekki beita sér gegn 

staðfestingu öldungadeildarinnar á honum.109 Því má fullyrða að samningurinn hefði 

verið staðfestur án tilkomu leiðtogafundarins fyrst Rainbow Navigation hugðist ekki 

beita áhrifum sínum til að reyna að fella hann í þinginu. 

Hins vegar bendir margt til þess að fundurinn hafi flýtt fyrir gangi málsins á 

Bandaríkjaþingi. Í skýrslu íslenska sendiráðsins í Washington frá því í lok ágúst 1986 
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var gert ráð fyrir að vegna annarra mikilvægra þingmála og ekki síst vegna komandi 

kosninga væru ekki miklar líkur á að öldungadeildin tæki málið fyrir fyrr en í byrjun 

árs 1987 og þá sennilega ekki fyrr en í febrúar.110 Þegar samningurinn var 

undirritaður 24. september kvaðst Shultz ekki gera ráð fyrir að öldungadeildin 

staðfesti hann fyrr en í byrjun næsta árs vegna yfirvofandi þinghlés.111 Þrátt fyrir 

þessi ummæli og að nokkrir þingmenn hefðu bæði á fyrri og síðari stigum málsins 

tekið upp hanskann fyrir Rainbow Navigation samþykkti öldungadeildin samninginn 

einróma strax 8. október. „Þessi skjóta afgreiðsla málsins kom nokkuð á óvart“ sagði 

í frétt Morgunblaðsins um málið daginn eftir og var þar einnig haft eftir Matthíasi Á. 

Mathiesen utanríkisráðherra að Shultz og Reagan fyndist „sjálfsagt ánægjulegra að 

koma til Íslands eftir samþykktina“.112 Í grein sinni í New York Times 5. apríl 1987 

hefur Kurt Eichenwald eftir ónafngreindum bandarískum embættismanni að 

leiðtogafundurinn hafi ráðið nokkru um tímasetningu samþykktar 

öldungadeildarinnar. Hann orðaði það svo: 

 

Öldungadeildin samþykkti samkomulagið daginn áður en Reagan hélt til 

fundar með leiðtoga Sovétríkjanna, Mikhail S. Gorbatsjoff, í Reykjavík á 

Íslandi. „Það var kurteislegt að gera þetta svona,“ sagði bandarískur 

embættismaður. „Forsetinn var hvort sem er á leið til Íslands og það væri 

huggulegt að geta fært forseta Íslands fréttirnar þegar hann kæmi þangað“.113 

 

Þótt þessi gögn séu vísbendingar um áhrif leiðtogafundarins á samþykkt 

samningsins og skjóta meðferð hans í öldungadeildinni er mikilvæg heimild ótalin — 

skýrsla Kronmillers um málið frá seinni hluta október 1986. Þar heldur hann því fram 

að tveir þættir hafi valdið því að öldungadeildin samþykkti samninginn með jafnlitlum 

vandkvæðum. Annars vegar hafi samningurinn ekki mætt mikilli andstöðu. 

Lögmannsstofu hans hefði tekist vel að vinna með íslensku ríkisstjórninni sem og 

bandarískum verkalýðsfélögum og bandamönnum þeirra í þinginu. Hins vegar hafi 
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leiðtogafundurinn greitt leiðina: „Af algjörlega óskyldum ástæðum samþykkti íslenska 

ríkisstjórnin að leiðtogafundurinn gæti farið fram í Reykjavík og skapaði þannig 

umhverfi að bandarísk-íslensk málefni gátu samstundis fengið óskipta athygli 

öldungadeildarinnar“.114 Fáir voru í betri aðstöðu en Kronmiller til að fylgjast með 

gangi málsins í öldungadeildinni, þar sem málið fékk jafnskjóta meðferð og raun bar 

vitni, enda átti hann í miklum samskiptum við þingmenn. 

 Þegar repúblikaninn Bob Dole, leiðtogi meirihlutans í öldungadeildinni, lagði 

málið fram 8. október óskaði hann einmitt eftir því að flýtimeðferð samningsins yrði 

samþykkt einróma.115 Það átti eftir að verða raunin — og allir þeir þrír 

öldungadeildarþingmenn sem tóku til máls í kjölfarið lýstu yfir ánægju með 

samninginn. Robert Byrd, leiðtogi minnihlutans, talaði fyrir hönd demókrata þegar 

hann svaraði Dole: 

 

Byrd: [...] tilfinning okkar hérna megin er sú að í ljósi þess að forsetinn sé á 

leið til Íslands á morgun væri gott fyrir forsetann að geta tekið með sér þær 

fréttir að samningurinn hafi verið borinn upp og staðfestur af öldungadeildinni. 

Dole: [...] leyfið mér að þakka háttvirtum leiðtoga minnihlutans. Eins og hann 

man eflaust vel var þetta rætt í morgunverðinum með forsetanum í 

gærmorgun og við sögðumst ætla að reyna að verða við ósk hans. 

Byrd: Hann sagðist vona að hægt væri að gera það.116 

 

Dole þakkaði Byrd fyrir og bætti við að það hefði einmitt verið þetta sem Reagan bað 

þá félagana um á morgunverðarfundi daginn áður — að samþykkja samninginn strax 

svo að forsetinn gæti komið færandi hendi til Íslands. Þangað fór hann morguninn 9. 

október, daginn eftir afgreiðslu málsins í öldungadeildinni. John Warner, 

öldungadeildarþingmaður frá Virginíu, sagðist hafa stutt málstað Íslendinga um þó 
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nokkurt skeið þar sem samningurinn efldi tengsl Bandaríkjanna við mjög mikilvægan 

bandamann og þakkaði janframt Nicholas Ruwe, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi, 

fyrir gott og mikilvægt starf í þágu samkomulagsins.117 Áður en þingmennirnir 

staðfestu samninginn formlega áréttaði Claiborne Pell, öldungadeildarþingmaður 

Rhode Island, að það væri mjög viðeigandi að „Bandaríkin staðfestu þennan 

milliríkjasamning við Ísland til að lagfæra þá bresti sem orðið hafa milli landanna frá 

1984“, enda færi leiðtogafundurinn í hönd.118 Málflutningur þingmannanna sýnir að 

staðfestingu samningsins var vissulega flýtt vegna leiðtogafundarins í Höfða. 

Reagan beitti sér sjálfur til að fá samninginn staðfestan strax svo að hann gæti 

afhent hann íslenskum stjórnvöldum í tengslum við fundinn og þrýsti á þingmenn að 

leyfa samningnum að fara óáreittum í gegnum þingið.  

Lykilhlutverk Íslands — tímasetning málsins 

Svo virðist sem tímasetningin hafi verið mjög heppileg fyrir markmið íslenskra 

stjórnvalda. Auk þess sem leiðtogafundurinn í Höfða hafði jákvæð áhrif á afgreiðslu 

samningsins kom deilan upp þegar herstöðin í Keflavík var mjög mikilvæg í augum 

stjórnvalda í Washington. Daginn eftir undirritun samningsins í september 1986 

sendi Shultz Reagan bréf þar sem hann skýrði frá mikilvægi málsins: „Vegna 

umfangsmikillar aukningar hernaðarumsvifa Sovétmanna á Norður-

Atlantshafssvæðinu þjónar það mikilvægum hernaðarlegum hagsmunum 

Bandaríkjanna og NATO enn meira en áður að viðhalda bandarísku herstöðinni í 

Keflavík til að verja stöðu NATO í Noregshafi og Norður-Atlantshafi.“119 

 Í augum Shultz var Keflavíkurstöðin gríðarlega mikilvæg. Íslensk stjórnvöld 

hefðu gefið í skyn að málið gæti haft slæm áhrif á samstarf þjóðanna til lengri tíma 

litið og jafnvel sett áframhaldandi starfsemi herstöðvarinnar í uppnám. Hann komst 

svo að orði: „Íslensk stjórnvöld hafa gefið til kynna að málið gæti haft langtímaáhrif á 

varnarmálsamstarf okkar, þar á meðal á starfsemi Keflavíkurstöðvarinnar. […] Í ljósi 
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einstaks varnarmálasamstarfs okkar og óviðjafnanlegs framlags Íslands til 

siglingaleiðarinnar milli bandalagsríkja NATO hófu Bandaríkin samningaviðræður við 

ríkisstjórn Íslands til að reyna að leysa málið.“120 

 Allt tal um að endurskoða stöðu varnarliðsins í Keflavík hefur greinilega komið 

flatt upp á Bandaríkjastjórn. Rainbow Navigation-málið var minni háttar á 

bandarískan mælikvarða og því var vel hægt að verða að vilja íslenskra stjórnvalda í 

þessu tilviki ef það gat tryggt áframhaldandi stöðu Bandaríkjanna og NATO í Norður-

Atlantshafi. Árið 1982 hafði Reagan einmitt skrifað í dagbók sína: „Þetta var góður 

fundur með skynsamlegum umræðum um hernarðaleg málefni — til dæmis 

mikilvægi hafsins ofan við Noreg og vægi Íslands í hernaðaráætlun flotans ef til 

átaka kemur á jaðri NATO.“121 

Ísland var mikilvægt í stóra samhenginu — það er deginum ljósara af skjölum 

Reagans og Shultz að dæma. Að því leyti má segja að málið hafi komið upp á 

hentugum tíma fyrir Eimskip og íslensku ríkisstjórnina. Slökunarstefna (fr. détente), 

sem var þíða í samskiptum stórveldanna frá 1969, heyrði sögunni til eftir innrás 

Sovétríkjanna í Afganistan undir lok árs 1979. Í stjórnartíð Reagans voru útgjöld til 

varnarmála stóraukin og allur búnaður og aðstaða bandaríska hersins í Evrópu var 

bættur til muna.122 Þótt Reagan langaði mjög til að semja við Sovétmenn ætlaði hann 

sér að ná sínu fram með því að sýna hernaðarmátt sinn. Meginregla hans var að 

Bandaríkin skyldu „ná samningum með því að sýna styrk sinn“.123 Reagan vildi því 

efla varnir Bandaríkjanna áður en gengið væri að samningaborðinu með það fyrir 

augum að þá væru Sovétríkin líklegri til að gefa eftir.124 Hann lét það ekki á sig fá 

þótt halli á rekstri ríkissjóðs Bandaríkjanna þrefaldaðist í stjórnartíð hans og landið 

breyttist úr helsta lánardrottni heims 1982 í stærsta skuldunautinn 1986. Veruleg 

efling hernaðarmáttar var algjört forgangsatriði.125  
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Það var þannig alls ekki á dagskrá hjá Reagan og ríkisstjórn hans að missa 

framvarðarbækistöð sína í Keflavík — yfirráð á Norður-Atlantshafi skyldu vera 

kyrfilega í höndum Bandaríkjamanna. Þegar Rainbow Navigation-málið kom fyrst 

upp stefndi einmitt í einn af hápunktum kalda stríðsins. Á fyrri hluta 9. áratugarins 

höfðu Sovétmenn aukið umsvif sín á Norður-Atlantshafi og samhliða því efldu 

Bandaríkjamenn herstöðina í Keflavík. Eftir að Ronald Reagan komst til valda lögðu 

Bandaríkjamenn mikla áherslu á það sem nefnt var „framvarnir“ (e. Forward 

Defense), þar sem Ísland gegndi lykilhlutverki. Ríkisstjórn hans lagði áherslu á að 

hafa gætur á sókn Sovétmanna gegnum GIUK-opið svokallaða en það náði yfir opnu 

hafsvæðin milli Íslands og Grænlands annars vegar og Íslands og Bretlandseyja hins 

vegar.126 Olíuhöfn var reist í Helguvík, ratsjáreftirlit var aukið og orrustuþotum 

fjölgað.127 Eitt af hlutverkum þotanna, sem staðsettar voru á Íslandi, var að fljúga í 

veg fyrir sovéskar flugvélar sem nálguðust loftvarnarsvæðið við landið. Á árunum 

1963 til 1980 þurfti að grípa til þess um 50 sinnum á ári að meðaltali en á 9. 

áratugnum gerðist það mun oftar eða um 130 sinnum á ári að meðaltali.128 1985 var 

metár, en þá voru inngrip Bandaríkjamanna á íslensku loftvarnarsvæði 170 talsins, 

fleiri en nokkurs staðar annars staðar í heiminum.129 

 Vegna þessara sérstöku kringumstæðna var bandaríska ríkisstjórnin reiðubúin 

að gera undantekningu frá lögunum frá 1904 í þessu mjög svo afmarkaða máli. 

Tekið var skýrt fram að milliríkjasamningur Íslands og Bandaríkjanna í tengslum við 

varnarsamninginn ætti ekki að vera fordæmisgefandi og væri alls ekki breyting á 

stefnu ríkisstjórnarinnar um forgang bandarískra skipafyrirtækja í vöruflutningum fyrir 

herinn heldur væri tilfelli Íslands einstakt.130 Shultz lýkur bréfi sínu á því að segja 

samninginn „mikilvæga framför í tilraunum okkar [Bandaríkjastjórnar] til að tryggja að 

hið nána varnarsamstarf við Ísland haldi áfram“.131 Kalda stríðið var í algleymingi og 

Keflavíkurstöðin var mjög mikilvæg í augum Bandaríkjastjórnar sem vildi ólm sýna 

styrk sinn sem mestan þegar Sovétmenn kæmu að samningaborðinu. Samningurinn 
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 Sigríður Þorgrímsdóttir, „Utanríkis- og varnarmál — Evrópusamvinna og hafréttarmál“, bls. 111–

113. 
128
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virtist meira að segja hafa áhrif áður en hann var undirritaður ef marka má 

minnisblað fyrir Poindexter þjóðaröryggisráðgjafa: „Sú ein staðreynd að við höfum 

lagt til milliríkjasamning hefur þegar bætt stjórnmálalegar horfur á Íslandi. Hefði okkur 

mistekist þetta hefði það valdið meiri háttar vandræðum við að viðhalda stuðningi við 

NATO-stöðina í Keflavík.“132 Reagan og ríkisstjórn hans voru vel tilbúin til að veita 

Íslendingum undanþágu frá meginstefnu sinni þegar svo mikið var í húfi, með 

svipuðum hætti og nokkrar bandarískar ríkisstjórnir í röð á 5. og 6. áratugunum — 

t.d. þegar gert var leynilegt samkomulag um að stefna Bandaríkjanna að hætta 

aðskilnaði eftir litarhafti í hernum skyldi ekki ná til varnarliðsins í Keflavík.133 Kannski 

var Ísland nægilega smátt miðað við mikilvægi landsins til að Bandaríkjastjórn 

kæmist upp með þessar undantekningar án þess að mikil hætta væri á 

hneykslismáli. 

Þjóðernisstefna og notkun sögunnar 

Þjóðernisstefna og áhyggjur af fullveldi Íslands höfðu verið áberandi í umræðum um 

varnarliðið í Keflavík allt frá undirritun varnarsamningsins. Á sjöunda áratugnum 

sagði sendiherra Bandaríkjanna við Dean Rusk utanríkisráðherra að Íslendingar 

væru margir viðkvæmir þegar kæmi að sjálfstæði sínu og að andstaða við herinn og 

alþjóðlega samvinnu væri algeng.134 Valur Ingimundarson sagnfræðingur hefur 

haldið því fram að „þjóðernisólga“ í tengslum við annað þorskastríðið hafi valdið 

aukinni „andstöðu almennings við NATO og samstarfið við Bandaríkin.“ Jafnframt 

hafi á Íslandi ekki einungis gætt hefðbundinnar vestrænnar þjóðernishyggju heldur 

líka þjóðernishyggju sem líkist þeirri sem þekkst hefur í fyrrverandi nýlendum og 

beinist gegn stjórþjóðum sem ógnað gætu efnahagslegu sjálfstæði landsins.135 Það 

er einmitt í ætt við það sem sumir Íslendingar sögðu í andstöðu við Rainbow 

Navigation-fyrirtækið. Jafnframt notuðu sumir söguleg rök til að benda á það sem 

þeir töldu slæma reynslu Íslendinga af sams konar aðstæðum fyrr á öldum. 

Kanadíski sagnfræðingurinn Margaret MacMillan hefur skoðað slíka notkun 

stjórnmálamanna og samfélagshópa á sögunni. Hún hefur haldið því fram að nánast 

allir noti söguna „til að ná sínu fram í nútímanum. [...] Við mótum framsetningu á 
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atburðum fortíðarinnar til að sýna fram á að við högum okkur alltaf vel en 

andstæðingar okkar haga sér illa“.136 Málsaðilar í Rainbow Navigation-málinu 

notfærðu sér söguna með þessum hætti. Endurtekið stef í Rainbow Navigation-

málinu var að halda því fram að „sagan sýndi“ að Íslendingar gætu ekki reitt sig á 

útlendinga þegar kæmi að siglingum til og frá landinu. Ekki var alltaf útskýrt hvað átt 

var við með því. Mögulega var verið að vísa til þess að á stríðstímum hefði eyjan 

einangrast upp að einhverju marki og leggja áherslu á hversu mikilvægt hefði verið 

fyrir landið að eiga eigin kaupskipaflota í seinni heimsstyrjöld. Vera má að reynt hafi 

verið með þessu að minna á sært þjóðarstolt Íslendinga vegna þess hve fá 

verslunarskip Dana og Norðmanna reyndust stundum fyrr á öldum. Þannig sagði 

Geir við Shultz í Portúgal 1985 að þetta væri „viðkvæmt mál fyrir Íslendinga, því saga 

þeirra sýndi, að siglingar á þeirra vegum til annarra landa, væru lífsskilyrði fyrir 

þjóðina.“137 Joanne Young, lögmaður Eimskips, skrifaði forstjóra fyrirtækisins að hún 

teldi að ríkisstjórn Íslands léti sér ekki nægja að fá bætur fyrir að missa flutningana 

þar sem ráðamenn vildu miklu frekar „sjálfstæðan skipaiðnað“.138 Þessi áhersla á 

sjálfstæðan kaupskipaflota hafði sést áður í tengslum við íslensku skipafélögin. 

Réttilega hefur verið bent á að sjálfstæður kaupskipafloti Íslendinga kom sér vel á 

stríðsárunum en framsetningin á sögunni hefur oft verið athyglisverð. Í auglýsingu 

Eimskips frá árinu 1939 segir:  

 

Þegar Íslendingar glötuðu sjálfstæði sínu á árunum 1262–1264 steig þjóðin 

það hættulega spor að trúa útlendingum fyrir siglingamálum sínum. Með 

stofnun Hf. Eimskipafélags Íslands endurheimti þjóð vor þessi mál í sínar 

hendur, og steig þar með eitt hið heilladrýgsta spor í sjálfstæðisbaráttunni. 

Verið sannir Íslendingar með því að ferðast með Fossunum og látið Eimskip 

annast alla vöruflutninga yðar.139 
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Framsetning siglingasögunnar var aldrei jafndramatísk í Rainbow Navigation-málinu 

og hún var í þessari auglýsingu nokkrum áratugum fyrr, en þó eimdi enn af svipaðri 

þjóðernisumræðu. Líkt og áður hefur komið fram sagði forstjóri Eimskips málið 

„raunveruleg[a] ógnun við siglingar íslenskra skipa milli Íslands og Bandaríkjanna“. 

Björgólfur Guðmundsson, forstjóri Hafskips, tók enn dýpra í árinni og sagði: „Við 

höfum annast samgöngur á milli landanna sjálfir í hartnær tvo áratugi, enginn hefur 

viljað gera það fyrir okkur, enda skiptir það okkur miklu máli sem sjálfstæða þjóð að 

hafa þessa hluti í okkar eigin höndum.“140 „Við“ í þessu tilviki vísar til Íslendinga, 

enda hafði Hafskip átt aðkomu að flutningunum í um tvö ár en ekki tvo áratugi. 

Björgólfur reyndi því að fá lesendur Morgunblaðsins í lið með sér með því að höfða til 

þjóðerniskenndar þeirra. Hér væri í raun um að ræða fullveldismál.  

Það að bandarískt fyrirtæki sæi um flutningana hafði ekki skipt Íslendinga 

„miklu máli sem sjálfstæða þjóð“, líkt og Björgólfur komst að orði, þegar Moore-

McCormack sá um flutningana fyrstu fimmtán ár varnarliðsins í Keflavík. En nú 

snerist málið um sjálfstæði. Björgólfur sagði þetta mjög alvarlegt enda dæmi um að 

„[ú]tlendingar get[i], eins og dæmin sanna, ákveðið á einum degi að hætta siglingum 

til Íslands vegna þess að þeir [sic] borgi sig ekki“.141 Hvort Björgólfur eigi við það 

þegar Moore-McCormack lét flutningana af hendi til Eimskips eða hreinlega þegar 

Norðmenn sendu ekki nægilega mörg skip til Íslands í kjölfar Gamla sáttmála er ekki 

ljóst, en svo virðist sem sú tvíræðni gæti einmitt hafa hentað málstaðnum ágætlega. 

Sagan er sett fram á þann hátt að hún réttlæti málstað Íslendinga og höfði á sama 

tíma til þjóðerniskenndar landsmanna. Ellert B. Schram talaði á þjóðernislegum 

nótum í þingræðu 1985: „Ég held að það þurfi að vera Bandaríkjamönnum ljóst að 

Íslendingar láta ekki traðka á sér með þeim hætti sem raun ber vitni [...].“142 Hér var 

Rainbow Navigation-málið spurning um stolt — Íslendingar væru ekki þjóð sem lætur 

koma svona fram við sig. 

 Ekki einungis voru slík rök um sögu og fullveldi Íslands notuð af Íslendingum. 

Bandaríkjamenn, sem vildu verða að vilja Íslendinga, notuðu þau líka til að réttlæta 

afstöðu sína. Þegar samningurinn var staðfestur í öldungadeild Bandaríkjaþings, líkt 

og áður hefur verið fjallað um, hafði þingmaðurinn John Warner nokkur orð um sögu 

Íslands í ræðu sinni þótt hún væri stutt:  
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Ég naut þeirra forréttinda að starfa með leiðtogum landsins í varnarmálum 

þegar ég var flotamálaráðherra 1972–74. Þessi þjóð varðveitir bæði einstakan 

arf norrænnar menningar og harðsnúna tryggð við stjórnmálalegt og 

menningarlegt sjálfstæði. Það hýsir elsta samfleytt starfandi löggjafarþing í 

heiminum en það hefur setið í meira en þúsund ár. 143 

 

Warner setur samninginn í samhengi við fullveldi Íslands og sjálfstæði. Þingmaðurinn 

greiddi atkvæði með samningnum og jafnvel þótt hann fari ekki alveg rétt með 

staðreyndir um Alþingi, sem var lagt niður í nokkra áratugi við upphaf 19. aldar og er 

ekki elsta samfleytt starfandi löggjafarþingið, notar hann greinilega sögu Íslands til 

þess að réttlæta ákvörðun sína. Með því að fjalla um „tryggð við stjórnmálalegt og 

menningarlegt sjálfstæði“ Íslands um leið og hann lýsir ánægju sinni með 

samninginn gefur hann í skyn að samningurinn hafi eitthvað með þessi atriði að 

gera. 

 

  

                                                
143

 Congressional Record 132—Senate. 8. október 1986, bls. 29520. Þýtt úr ensku: „I had the 

privilege of working with its defense leaders during my tenure, 1972–1974, as Secretary of the Navy. 
This Nation preserves a unique tradition of Norse culture and stubborn adherence to political and 
cultural independence. It is the home of the world’s oldest continuous parliament, which has sat for 
over a millenium [sic].“ 



40 

3. Áframhaldandi erfiðleikar þrátt fyrir samning 

Óánægja Bandaríkjamanna með málalyktir 

Á seinni hluta árs 1986 hélt undirþingnefnd um sjávarútvegsmál innan fulltrúadeildar 

Bandaríkjaþings vitnaleiðslur um lögin frá 1904 sem veittu bandarískum 

skipafyrirtækjum forgang við hervöruflutninga. Í einum vitnisburðinum (frá 

októberbyrjun) tilkynnti Derwinski, fulltrúi utanríkisráðuneytisins, að ráðuneytið teldi 

ekki lengur nauðsynlegt að endurskoða umrædd lög eftir að sett markmið hefðu 

náðst með milliríkjasamningi Íslands og Bandaríkjanna. Jafnframt sagði Derwinski 

aðspurður að samningurinn ætti alls ekki að hafa fordæmisgildi fyrir önnur svipuð 

mál vegna þess hve „einstök“ tengsl Íslands og Bandaríkjanna væru. Annars staðar 

þyrftu Bandaríkin að greiða ríkjum fyrir að fá að hafa herstöð á landi þeirra, en svo 

væri ekki í tilfelli Íslands — þess vegna væri eðlilegt að gefa eftir í þessu „einstaka“ 

máli.144 Mikilvægi herstöðvarinnar í augum ríkisstjórnar Bandaríkjanna og 

sambandsins við Ísland réði því að stjórnin taldi enga þörf á breytingu á 

forgangslögunum.  

Verkalýðsfélög héldu áfram að láta heyra í sér, en samkvæmt 

fjölhyggjulíkaninu eru hagsmunasamtök einmitt einn þeirra þátta sem hafa áhrif á 

stefnu stjórnvalda í utanríkismálum. Áhrif þeirra voru ekki nægilega mikil til að knýja 

fram breytingar á vöruflutningunum. Hins vegar tókst verkalýðsfélögunum samt sem 

áður að skapa nokkurn óróa. Þetta kemur einnig heim og saman við það sem 

McCormick hefur skrifað um korporatisma — að hópar á borð við verkalýðsfélög hafi 

áhrif á utanríkismál, m.a. með því að þrýsta á ríkisvaldið. Bandarískir þingmenn 

höfðu verið beittir þrýstingi til að vernda bandarísk fyrirtæki og voru tilbúnir til að 

berjast með kjafti og klóm fyrir áframhaldandi forgangi þeirra í hervöruflutningum. 

Árið 1985 sendi til dæmis hópur fulltrúadeildarþingmanna yfirmanni bandarísku 

sjóferðastofnunarinnar bréf og lýsti áhyggjum sínum af því að utanríkis- og 

varnarmálaráðuneytin hefðu „látið undan þrýstingi“ Íslendinga og ætluðu að ganga 

gegn viðskiptahagsmunum bandarískra fyrirtækja.145 Meðal þingmannanna, sem 
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skrifuðu undir, voru Steny Hoyer, Barbara Mikulski og Barbara Boxer.146 Þegar á 

hólminn var komið reyndist þó minni þörf á þeirri baráttu og þingmenn og 

hagsmunaaðilar (eða a.m.k. nægilega margir úr þeirra hópi) komust smám saman á 

þá skoðun að hernaðarhagsmunir Bandaríkjanna á Íslandi væru miklvægari en 

fyrirtækið Rainbow Navigation. 

Auk vitnaleiðslanna ræddi bandaríska þingið nokkrum sinnum lög sem hefðu 

getað stofnað samningnum í hættu. Strax í janúar 1987, þremur mánuðum eftir 

undirritun milliríkjasamningsins, lagði Daniel Inouye, öldungadeildarþingmaður frá 

Hawaii, fram frumvarp þar sem lagt var til að allar vörur, sem varða bandarísk 

varnar- og öryggismál, skyldu fluttar af bandarískum skipum. Sendiráð Íslands var þó 

fljótlega fullvissað um að frumvarpið yrði varla samþykkt án sérstakrar 

undantekningar fyrir Ísland og enn síður undirritað af Reagan forseta.147 Frumvarpið 

dagaði uppi í þingnefnd. Samt sem áður þótti sendiráðinu ástæða til að hafa 

samband við bandarísk stjórnvöld og átti m.a. fleiri fundi með Derwinski auk þess 

sem Kronmiller lögmaður setti sig í samband við ráðamenn í Washington. Derwinski 

taldi að ekki væri mikil alvara með frumvarpinu heldur hefði það verið lagt fram til að 

friðþægja verkalýðsfélög sjómanna á Hawaii.148  

Bandarískir fjölmiðlar fjölluðu nokkuð um Rainbow Navigation-málið. Í Journal 

of Commerce var skrifað að „nýja samkomulagið spillti í fyrsta sinn hinum 100% 

bandarísku vöruflutningum fyrir herinn“.149 Rúmu ári áður hafði verið skrifað í sama 

blað að um „lífsnauðsynlega“ flutninga fyrir Rainbow Navigation væri að ræða og að 

önnur bandarísk skipafyrirtæki fylgdust með deilunni með öndina í hálsinum.150 Eitt 

athyglisverðasta dæmið um viðhorf bandarískra þrýstihópa til málsins er bréf til 

Reagans Bandaríkjaforseta frá G.D. Leonard, fyrir hönd félags fyrrum nemenda við 

bandaríska kaupskipaháskólann (e. Merchant Marine Academy) frá apríl 1987. 

Leonard hafði ásamt öðrum félagsmönnum miklar áhyggjur af samningnum við 

Ísland og óttaðist að hann hefði slæmar afleiðingar í för með sér fyrir bandaríska 

skipaiðnaðinn í heild sinni. Honum þótti ósanngjarnt að farið væri að kröfum 

íslenskra fyrirtækja en ekki bandarískra:  
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Allar aðrar þjóðir notast beinlínis við verndarstefnu og þegar þær kvarta eigum 

við greinilega í „alþjóðlegum erfiðleikum“. En hvað gerist þegar við 

[Bandaríkjamenn] kvörtum, herra forseti? [...] Herra forseti, hversu lengi ætlar 

ríkisstjórn Bandaríkjanna að styðja þessa stefnu efnahagslegrar 

sjálfseyðingar?151  

 

Höfundur bréfsins var verulega óánægður með að utanríkismál ættu alltaf að fá 

forgang fram yfir mál bandarískra fyrirtækja. Í svarbréfi útskýrir starfsmaður 

flotamálaráðuneytisins samning Íslands og Bandaríkjanna á almennan hátt.152 Þó er 

ljóst af bréfi Leonards að ekki var eining vestanhafs um þessa lausn málsins. Þrýst 

var á stjórnvöld innanlands að styðja við bandarískan skipaiðnað, þar með talið 

fyrirtækið Rainbow Navigation. Líkt og hér hefur áður verið reifað dugði ekki slíkur 

þrýstingur vegna þess að bandaríska ríkisstjórnin taldi að halda yrði góðum tengslum 

við Íslendinga til að vernda hernaðaraðstöðu sína á Íslandi. Elizabeth Dole 

samgönguráðherra var þó undantekningin sem sannaði regluna, en hún var mótfallin 

samkomulaginu153 auk þess sem óeining ríkti í einhverjum mæli meðal þingmanna. 

Hagsmunasamtökunum tókst þannig að hafa áhrif á ráðamenn þótt engin meiri 

háttar breyting hafi orðið á utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar. Ef horft er til 

fjölhyggjulíkansins tókst engum einum samfélagshópi að fá flesta innlendu 

áhrifaþættina í lið með sér líkt og gerðist á Íslandi. Því má segja að uppi hafi verið 

fleiri ólík sjónarmið í Bandaríkjunum en á Íslandi þegar kom að mótun utanríkisstefnu 

í Rainbow Navigation-málinu. Bandarísk utanríkismál samanstóðu ekki einungis af 

skoðunum embættismanna heldur er nauðsynlegt að líta á aðra þætti en ríkisvald, 

líkt og korporatismi gerir ráð fyrir, og skoða ýmislegt annað sem sett getur svip sinn á 

utanríkismál eins og verkalýðsfélög og fjölmiðlar gerðu í þessu tilviki. 

Umdeildar breytingar á útboðsreglum 

Eftir að milliríkjasamningurinn gekk endanlega í gildi snemma árs 1987 voru 

flutningarnir fyrir varnarliðið boðnir út til eins árs í samræmi við þær reglur sem hann 

kvað á um. Fimm fyrirtæki buðu í flutningana. Eimskip reyndist eiga lægsta boð og 
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fékk því 65% hlut, en Rainbow Navigation, eina bandaríska fyrirtækið sem tók þátt í 

útboðinu, 35%. Bandaríska fyrirtækið gat þó vel við unað því að það öðlaðist sinn 

hlut nánast sjálfkrafa vegna skorts á samkeppni vestanhafs.  

Ári síðar breytti bandaríski sjóherinn reglunum fyrir útboðið og tók úr þeim 

ákvæði um gerð flutningaskipanna og fleira sem hafði verið Rainbow Navigation í 

hag. Stjórnendum fyrirtækisins þótti það ekki boðlegt og í stað þess að bjóða í 

flutningana kærðu þeir sjóherinn fyrir framferðið. Í tilkynningu til fjölmiðla sögðust 

talsmenn fyrirtækisins líta svo á að samningur Íslands og Bandaríkjanna hefði verið 

brotinn að ýmsu leyti. Jafnframt töldu þeir að bandaríska utanríkisráðuneytið hefði 

svikið loforð sem það gaf öldungadeildinni um að „gæta hagsmuna innlendra 

fyrirtækja sem þegar hafa komið að flutningunum“, en það átti einungis við um 

Rainbow Navigation.154 Innan fárra daga fékk fyrirtækið lögbann á útboðið á þeim 

forsendum að sjóherinn hefði beitt brögðum og brotið nýja milliríkjasamninginn til að 

losna við Rainbow Navigation. Dómarinn, sem veitti lögbannið, var Harold Greene, 

en hann hafði líka dæmt í málinu nokkrum árum áður þegar bandarísk stjórnvöld 

gerðu misheppnaða tilraun til að beita undanþáguákvæði laganna frá 1904.  

Þar sem ekki var hægt að bjóða í flutningana að nýju endurnýjaði sjóherinn 

samningana óbreytta frá fyrra ári líkt og stjórnendur Rainbow Navigation höfðu 

vonast eftir. Það var þó ekki það eina sem gat komið sér illa fyrir Eimskip. Rainbow 

Navigation hélt því fram að hefði bandaríski sjóherinn sannarlega brotið ákvæði 

milliríkjasamningsins gilti samningurinn ekki lengur. Þannig ættu lögin frá 1904 aftur 

við og Rainbow héldi rétti sínum á öllum flutningunum.155 Allur fyrri árangur gæti því 

verið unninn fyrir gýg frá sjónarhóli Eimskips. Í kjölfarið bað lögmaður fyrirtækisins 

íslenska sendiráðið í Washington um að setja sig í samband við bandarísku 

utanríkis- og varnarmálaráðuneytin til að biðja um „sanngjarna meðferð“.156  

Nokkrum mánuðum síðar, í nóvember 1988, dæmdi undirréttur í Washington-

borg Rainbow Navigation í vil þegar hann komst að þeirri niðurstöðu að breytingar 

sjóhersins á útboðsreglunum hefðu verið ólöglegar, enda hafði bandaríska 

utanríkisráðuneytið gefið loforð við meðferð málsins í þinginu um að vernda 

hagsmuni bandarískra fyrirtækja þegar kæmi að því að framfylgja samningnum. 
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Úskurðurinn var áfall fyrir sjóherinn sem ákvað að áfrýja honum til áfrýjunardómstóls 

alríkisins í Washington-borg. 

Óþreyjufull bið eftir áfrýjunardómstólnum 

Þegar ljóst var að bandaríski sjóherinn ætlaði að halda áfram með málið innan 

dómskerfisins mátti ætla að lausn þess gæti dregist í marga mánuði eða ár í viðbót. 

Fyrst ekki var unnt að bjóða flutningana út að fullu þurfti að halda áfram að endurnýja 

samningana frá árinu 1987 með minni háttar breytingum sem kom sér áfram illa fyrir 

Eimskip. Fyrirtækið skoðaði nú aðra möguleika. Breytingar höfðu átt sér stað í 

eignarhaldi á Rainbow Navigation um 1990 — 55% hlutur hafði verið í eigu 

stéttarfélaga sjómanna og lífeyrissjóða um nokkurra ára skeið, en var nú kominn í 

eigu Theodore DeWitt sem var einn af stofnendum fyrirtækisins. Hin 45% 

fyrirtækisins voru í eigu fyrrverandi framkvæmdastjóra Rainbow Navigation, Mark 

Young, en fyrirtæki hans, sem hélt utan um hlutinn, hafði verið lýst gjaldþrota árið 

1987. Nú íhugaði Eimskip að bjóða í þennan 45% hlut í Rainbow Navigation.157 

Jafnframt var sá kostur ræddur innan fyrirtækisins að kaupa skip og stofna fyrirtæki í 

kringum það í Bandaríkjunum sem gæti boðið í þarlendan hlut flutninganna þegar 

þar að kæmi.158 Hvorug hugmyndin varð þó að veruleika. 

 Þótt málið drægist á langinn tókst Eimskipi að semja um bætt kjör fyrir 

flutningana fram á mitt ár 1990.159 Hörður Sigurgestsson forstjóri taldi þá að 

„[n]úverandi staða [væri] ekki slæm fyrir EIMSKIP“160 og því ljóst að málið var ekki 

jafnviðkvæmt og áður. Forstjórinn sá samt ástæðu til að skrifa sendiherra Íslands í 

Bandaríkjunum bréf „þar sem málið gæti aftur með einhverjum hætti komið á [hans] 

borð.“161 Útboðsreglur, sem voru hagstæðari íslensku fyrirtækjunum, voru í húfi. Ef 

Rainbow Navigation tapaði málinu yrðu flutningarnir fyrirtækinu mun óhagstæðari en 

ella og ekki víst hvort því entist áhugi á þeim til lengri tíma ef svo færi. 

 Í ágúst 1990 kvað áfrýjunarrétturinn í Washington upp dóm sinn. Í þetta sinn 

var hann Íslandi í hag og var niðurstöðu undirréttarins snúið við. Sjóflutningadeild 
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flotans hefði haft fullan rétt á að breyta útboðsreglunum.162 Einn dómaranna þriggja, 

sem dæmdu í málinu, var Ruth Bader Ginsburg, en þremur árum síðar var hún 

skipuð hæstaréttardómari. Rainbow Navigation gafst þó ekki upp. Fyrst óskaði 

fyrirtækið eftir því að áfrýjunarrétturinn tæki málið upp aftur og að í þetta skiptið 

dæmdu tólf dómarar í málinu en ekki þrír. Eftir að þeirri beiðni var hafnað í nóvember 

1990 áfrýjaði Rainbow Navigation málinu til hæstaréttar. Þar sat nú Antonin Scalia 

sem dæmt hafði Rainbow Navigation í vil fjórum árum fyrr. Fyrirtækið hefur því 

eflaust gert sér vonir um áframhaldandi velvild hans. Það varð þó ekki raunin. Í 

marsbyrjun 1991 var tilkynnt að hæstiréttur Bandaríkjanna hefði ákveðið að taka 

málið ekki fyrir.163 Dómur áfrýjunardómstólsins skyldi standa og sjóhernum var frjálst 

að breyta útboðsreglunum. 

Minnkandi áhugi ríkisstjórnarinnar á málinu 

Athygli vekur að mál tengd vöruflutningum fyrir varnarliðið voru aldrei rædd á fundum 

íslensku ríkisstjórnarinnar frá september 1989 til apríl 1991.164 Á því tímabili fór málið 

samt sem áður fyrir áfrýjunarréttinn í Washington og hæstarétt Bandaríkjanna auk 

þess sem milliríkjasamningurinn frá 1986 flæktist fyrir flutningum Eimskips fyrir 

Íslenska aðalverktaka. Á árunum 1984–1987 hafði málið hins vegar verið rætt a.m.k. 

14 sinnum á ríkisstjórnarfundum og voru nokkur þeirra skipta þess eðlis að þeir 

utanríkisráðherrar sem áttu í hlut, Geir Hallgrímsson og síðar Matthías Á. Mathiesen, 

gerðu meðráðherrum sínum grein fyrir framvindu fyrra dómsmálsins.165 Þótt helstu 

atburðir málsins hafi vissulega átt sér stað á tímabilinu 1984–1987 var síðara 

dómsmálið mjög mikilvægur hluti málsins, enda hefði sjálfur milliríkjasamningurinn 

getað verið í hættu. Ekki er ljóst hvers vegna málið kom ekki til kasta 

ríkisstjórnarinnar á seinna tímabilinu. Áhuginn á því gæti hafa minnkað almennt 

innan stjórnkerfisins. Vera má að Jón Baldvin Hannibalsson utanríkisráðherra hafi 

ekki talið það nógu mikilvægt í sambanburði við Evrópumálin, sem hann lagði 

áherslu á á ríkisstjórnarfundum á þessum tíma.166 Málið kann þó vitaskuld að hafa 

verið rætt á óformlegri vettvangi en ríkisstjórnarfundum. 
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Rainbow Navigation-deilan var ekki eina ágreiningsmálið sem kom upp í 

samskiptum Íslands og Bandaríkjanna 9. áratugnum. Þeirri spurningu var oft varpað 

fram hvort hér væru kjarnorkuvopn geymd og þurfti Bandaríkjastjórn að ítreka fyrir 

Íslendingum að engin slík vopn kæmu til Íslands án þess að búið væri að semja um 

það fyrir fram.167 Málið var mikið rætt á árunum 1980–1982 og var því landsmönnum 

í fersku minni þegar Rainbow Navigation-málið blossaði upp. Raunar var því varpað 

fram í DV á einu stigi málsins að hugsanlega væri Rainbow Navigation-málið yfirskin 

til að koma kjarnorkuvopnum leynilega til landsins.168 Þótt slíkar kenningar hafi að 

vísu ekki verið áberandi í umfjöllun um Rainbow Navigation er þetta dæmi um hvað 

kjarnorkuvopn voru fólki ofarlega í huga þegar kom að málefnum herstöðvarinnar og 

kalda stríðsins á þessum tíma. Ráðamenn voru þar ekki undanþegnir og á 9. 

áratugnum komu ítrekað upp vangaveltur stjórnmálamanna um það hvort 

kjarnorkuvopn væru geymd á Íslandi, líkt og áður hefur verið nefnt. Spurningin hafði 

blossað upp árið 1980 þegar blaðamaðurinn og varnarmálarýnirinn William Arkin hélt 

því fram að Bandaríkjaher hefði komið slíkum vopnum fyrir hérlendis. Árið 1984 

endurtók hann leikinn og dró fram í dagsljósið skjal frá 1975 um áætlanir 

Bandaríkjamanna að flytja djúpsprengjur til Íslands.169 Skjalið var rætt á 

ríkisstjórnarfundi það sama ár þegar Geir Hallgrímsson sagðist hafa beðið 

Bandaríkjamenn um skýringar á „plaggi, þar sem Ísland er nefnt sem staður fyrir 

kjarnorkudjúpsprengjur á ófriðartímum.“170 Bandarískir ráðamenn fullvissuðu þó 

íslenska utanríkisráðuneytið um að engin kjarnorkuvopn yrðu flutt til landsins án 

samþykkis Íslendinga.171 Aftur var málið rætt á ríkisstjórnarfundi þremur árum síðar 

þegar viðræður Bandaríkjamanna og Sovétríkjanna um fækkun kjarnorkuvopna 

stóðu yfir en Matthías Á. Mathiesen sagðist mundu lýsa því sjónarmiði Íslendinga að 

„fækkun kjarnorkuvopna á landi megi ekki verða til að þeim fjölgi í staðinn á 

höfunum.“172  

Hvalveiðar Íslendinga þóttu umdeildar og beitti Bandaríkjastjórn sér gegn 

þeim, sérstaklega frá og með 1986, Íslendingum til mikillar óánægju.173 Málið var 

tekið mjög alvarlega og var nokkrum sinnum rætt á ríkisstjórnarfundum, m.a. í maí 
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1987 þegar Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra „lagði áherslu á þýðingu 

þess að gera Bandaríkjastjórn rækilega ljóst, að átök af þessu tagi hljóti að hafa áhrif 

á sambúð ríkjanna.“174 Einnig komu upp deilur um það hvort varnarliðið mætti flytja 

inn kjöt. Þótt sérfræðingar segðu það samræmast landslögum ef kjötið færi ekki af 

herstöðvarsvæðinu varð málið umdeilt bæði innan ríkisstjórnarinnar og milli Íslands 

og Bandaríkjanna.175 Stéttarsamband bænda var mótfallið innflutningnum og vildi að 

varnarliðið keypti kjöt og fleiri búvörur af Íslendingum en nefnd á vegum 

forsætisráðherra taldi að innflutningurinn væri leyfilegur vegna ákvæða 

varnarsamningsins.176 Albert Guðmundsson fjármálaráðherra gekk svo langt að 

spyrja hvort Keflavík væri orðið að „fylki í Bandaríkjunum“.177 Svo fór að lokum að 

herinn hóf að kaupa landbúnaðarvörur af Íslendingum í meira mæli en áður.  

Flugleiðir áttu í vandræðum með að fá lendingarleyfi í Boston og beittu 

stjórnvöld sér nokkuð í því máli — ekki síst Hans G. Andersen, sendiherra í 

Washington — og að lokum fékkst leyfið síðla árs 1986.178 Er það því dæmi um 

annað stórt íslenskt fyrirtæki sem átti nægilegan stuðning ríkisstjórnarinnar til að 

málið væri rætt á æðstu stigum í stjórnkerfi Íslands og Bandaríkjanna. Þegar flugstöð 

Leifs Eiríkssonar var reist á Keflavíkurflugvelli olli hún deilum í íslenskum 

stjórnmálum líkt og Geirþrúður Ósk Geirsdóttir gerir skil í BA-ritgerð.179 Svo fór að 

herinn greiddi rúmlega helmingskostnað við framkvæmdirnar og opnaði nýja 

flugstöðin árið 1987. Annað mál, sem var tengdara Rainbow Navigation-málinu, voru 

framkvæmdir Íslenskra aðalverktaka fyrir varnarliðið. Þótt fyrirtækið keypti inn 

vöruna, sem Eimskip flutti til landsins til framkvæmdanna, var það mat 

sjóflutningadeildar Bandaríkjahers að flutningarnir féllu undir ákvæði 

milliríkjasamningsins frá árinu 1986 þar sem þeir voru ætlaðir framkvæmdum á 

vegum varnarliðsins. Það þýddi að vörur Íslenskra aðalverktaka voru reiknaðar með í 

65%–35% skiptingunni á vöruflutningunum fyrir varnarliðið og þótti íslenskum aðilum 

málsins það ósanngjarnt. Málið kom fyrst upp stuttu eftir að milliríkjasamningurinn 

var undirritaður og var rætt á ríkisstjórnarfundi í nóvember 1986.180 Í febrúar 1988 
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ákvað bandaríska varnarmálaráðuneytið að allar vörur til framkvæmda á vegum 

hersins ættu að falla undir ákvæði forgangslaganna frá 1904 og þannig undir 

milliríkjasamninginn frá árinu 1986 — þar með talið flutningar Eimskips fyrir Íslenska 

aðalverktaka. Lögfræðingar Eimskipafélagsins voru á öðru máli og reyndu að fá 

þessu breytt í ársbyrjun 1991 og settu sig í samband við íslenska utanríkisráðuneytið 

í tengslum við það.181 Ráðuneytið fól sendiráði Íslands í Washington að afhenda 

bandaríska utanríkisráðuneytinu bréf þar sem fyrirkomulaginu var mótmælt. 

Bandarísku embættismennirnir sögðust þó við sendiráðsmennina lítið sem ekkert 

geta gert í málinu.182 

 Þótt deilur um kjarnorkuvopn, hvalveiðar Íslendinga og innflutning á kjöti fyrir 

varnarliðið hefðu haft áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna á 9. áratugnum, má 

færa rök fyrir því að Rainbow Navigation-málið hafi verið það erfiðasta. Það var rætt 

a.m.k. 14 sinnum á ríkisstjórnarfundum og hótaði utanríkisráðherra bandarískum 

kollega sínum oftar einu sinni að hefja endurskoðun á varnarsamningnum í tengslum 

við það. Málið var jafnframt það eina af þeim sem hér eru nefnd sem krafðist þess að 

gerður væri sérstakur milliríkjasamningur svo að unnt væri að leysa það. Eftir að 

milliríkjasamningurinn var staðfestur var þó aðkomu ríkisstjórnarinnar að málinu að 

mestu lokið. Eimskip hafði oft samband við utanríkisráðuneytið og sendiráðið í 

Washington og hélt starfsmönnum utanríkisþjónustunnar upplýstum um gang mála. 

Ráðamenn þurftu þó ekki að beita sér í þágu Eimskips með sama hætti og áður fyrir 

utan einstaka samtöl sendiherra Íslands í Washington við starfsmenn bandarísku 

utanríkis- og varnarmálaráðuneytanna. Eimskip átti enn stuðning innan 

ríkisstjórnarinnar þótt ekki hafi verið viðlíka milliríkjasamskipti vegna málsins og voru 

fram að samningnum frá árinu 1986. Jón Ágúst Guðmundsson heldur því fram að 

þessi samningur hafi verið „eitt síðasta dæmið um fyrirgreiðslu Bandaríkjanna til 

íslenskra stjórnvalda“.183 Fullyrðingin er áhugaverð, einkum í ljósi þess hve mikil áhrif 

kalda stríðið virðist hafa haft á Rainbow Navigation-málið. Margt bendir því til þess 

að hún eigi við rök að styðjast, enda snarminnkaði hernaðarmikilvægi Íslands í 

augum Bandaríkjamanna eftir að kalda stríðinu lauk með hruni Sovétríkjanna árið 

1991. Forsendur fyrirgreiðslna hurfu að mestu eftir það. 

                                                
181

 Sks.E. Forstj. III. F-163. Bréf Þórðar Sverrissonar til Róberts Trausta Árnasonar, 6. febrúar 1991. 
182

 ÞÍ. ÖÞÍ. AC3-3/2. Bréf sendiráðsins til utanríkisráðuneytisins, 3. júlí 1991. 
183

 Lbs.-Hbs. Jón Ágúst Guðmundsson, Starfsemi Bandaríkjahers á Íslandi 1974–1991, bls. 15. 
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Ný fyrirtæki taka við flutningunum 

Árið 1991 hætti Rainbow Navigation siglingum til Íslands og skip fyrirtækisins, 

Rainbow Hope, kom til Njarðvíkur í 80. og síðasta skipti 6. maí sama ár. Ætlunin var 

að nota skipið til að sinna öðrum verkefnum á vegum bandaríska hersins.184 Í 

kjölfarið tók Eimskip við 35% hlut bandaríska fyrirtækisins þangað til hægt var að 

bjóða flutningana út að nýju.185 Aðeins um tveir mánuðir voru liðnir frá því að 

hæstiréttur Bandaríkjanna vísaði dómsmáli Rainbow Navigation frá og ljóst varð að 

flotinn gat breytt útboðsreglum sínum. 

 Í maí 1992 voru flutningarnir loks boðnir út og var það fyrsta útboðið frá því að 

Rainbow Navigation kærði reglubreytingarnar 1988. Eimskip laut í lægra haldi fyrir 

nýlegu íslensku fyrirtæki, Samskipum. Síðarnefnda fyrirtækið bauð um helmingi 

lægra verð fyrir flutningana en Eimskip hafði fengið greitt undanfarið ár. Hörður 

Sigurgestsson, forstjóri Eimskips, lýsti því yfir að „[v]ið [þ.e. stjórnendur Eimskips] 

teljum ekki áhugavert að flytja þetta á verðum eins og þessum og teljum ekki 

ávinning af því“.186 Stjórnendum Rainbow Navigation þóttu útboðsreglurnar 

greinilega skárri en við var búist því að fyrirtækið bauð í flutningana þrátt fyrir að hafa 

kallað skip sitt til annarra verkefna ári áður. Fyrirtækið fékk þó ekki fyrri hlut sinn 

heldur var það bandarískt útibú hollenska skipafyrirtækisins Van Ommeren sem 

hlaut 35% vöruflutninganna á móti 65% Samskipa.187 Einn eigenda fyrirtækisins var 

Nickel van Reesema sem hafði verið einn af stofnendum Rainbow Navigation.188 

Íslenski viðskiptafræðingurinn Guðmundur Kjærnested var starfsmaður Van 

Ommeren og annaðist tilboðið af þeirra hálfu.189 Í október 1995 endurheimti Eimskip 

65% vöruflutninganna með því að bjóða lægra verð fyrir flutningana en Samskip. 

Van Ommeren tryggði sér 35% flutninganna áfram.190  

 Í september 1998 dró til tíðinda þegar tvö nýstofnuð fyrirtæki í eigu fyrrnefnds 

Guðmundar Kjærnested og bandarísks viðskiptafélaga hans fengu alla flutningana í 

sitt skaut. Transatlantic Lines LLC átti besta bandaríska tilboðið í flutningana og fékk 

35% en Transatlantic Lines Iceland (eða Atlantsskip) bauð best íslenskra fyrirtækja 
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 Víkurfréttir, 8. maí 1991, bls. 20. 
185

 Morgunblaðið, 15. maí 1991, bls. 2. 
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 Morgunblaðið, 12. maí 1992, bls. 25. 
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 Morgunblaðið, 12. maí 1992, bls. 48. 
188

 Morgunblaðið, 11. febrúar 1999, bls. 10. 
189

 Morgunblaðið, 12. maí 1992, bls. 48. 
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 Morgunblaðið, 3. október 1995, bls. 16. 
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og fékk 65%.191 Þá hafði umfang vöruflutninganna minnkað talsvert og áhugi á þeim 

sömuleiðis. Athygli vekur að árið 1999 keypti Transatlantic Lines LLC skipið Rainbow 

Hope, sem Rainbow Navigation-fyrirtækið var stofnað í kringum og hafði séð um 

siglingarnar 1984–1991. Skipið var nefnt Geysir og notaði Transatlantic það til 

vöruflutninga fyrir varnarliðið á næstu árum.192 Þegar herstöðinni í Keflavík var lokað 

árið 2006 heyrðu vöruflutningarnir svo sögunni til.193 

 Milliríkjasamningurinn, sem Ísland og Bandaríkin gerðu með sér til að leysa 

Rainbow Navigation-deiluna, skipti því vöruflutningunum milli landanna í alls 20 ár. 

Fáheyrð undantekning hafði verið gerð á þeirri meginreglu að bandarísk fyrirtæki 

sæju um vöruflutninga fyrir bandaríska herinn. Íslensku flutningafyrirtækin þrýstu á 

íslensk stjórnvöld og vegna kalda stríðsins var Reagan-stjórnin boðin og búin að 

hlusta á vilja íslenskra stjórnvalda á árunum 1984–1986. Á næstu tveimur áratugum 

áttu aðstæður þó eftir að breytast svo um munaði. Íslensk fyrirtæki höfðu hluta 

flutninganna vissulega á sínum snærum um skeið en hernaðarlegt mikilvægi Íslands 

minnkaði svo mikið að á fáeinum árum varð Keflavíkurstöðin svo gott sem óþörf í 

augum Bandaríkjamanna. Eftir mikla fækkun hermanna ákváðu Bandaríkjamenn að 

leggja herstöðina endanlega niður árið 2006 í trássi við vilja íslenskra stjórnvalda. 

Þannig lauk varanlegri dvöl Bandaríkjahers sem staðið hafði frá því að 

varnarsamnningurinn var gerður árið 1951.  

                                                
191

 Morgunblaðið, 23. september 1998, bls. 16. 
192

 Um kaup Transatlantic á Geysi: DV, 29. október 1999, bls. 13. Um Geysi og nafnabreytingar: vef. 
„GEYSIR“. 
193

 Fyrirtæki Guðmundar Kjærnested, Transatlantic Lines LLC, komst þó aftur í íslenska fjölmiðla árið 
2015 þegar Reykjavík Grapevine greindi frá því að það hefði annast vöruflutninga fyrir Bandaríkjaher 
frá Flórída til Guantanamo-flóa á Kúbu undanfarin fjórtán ár. Vef. Haukur Már Helgason, „Icelander’s 
Firm Handles All Freight Shipping to Guantanamo Bay“. 
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Niðurstöður 

Rainbow Navigation-málið sýnir vel hvernig áhrif „seinna kalda stríðsins‟ komu fram 

á Íslandi á 9. áratugnum: Keflavíkurstöðin fékk lykilhlutverk í hernaðaráætlunum 

Bandaríkjanna á Norður-Atlantshafi samfara því að Sovétmenn juku hernaðarumsvif 

sín í grennd við landið. Af þeim sökum lagði Bandaríkjastjórn mikla áherslu á að 

halda aðstöðu sinni á Íslandi. Þótt bandarísk lög styrktu málstað Rainbow Navigation 

var Bandaríkjastjórn reiðubúin að gera undantekningu á meginreglu sinni um 

vöruflutninga Bandaríkjahers, þegar hún gerði sér grein fyrir að málið gæti haft 

skaðleg áhrif á sambandið við Ísland.  

Ein ástæða þess að deilan olli eins mikilli spennu í samskiptum ríkjanna og 

raun bar vitni var að flutningarnir voru hrifsaðir mjög skyndilega af Eimskipi og 

Hafskipi. Fram að því höfðu íslensku fyrirtækin sinnt flutningunum vel og reiddu sig 

að nokkru leyti á þá í rekstri sínum. Hins vegar fengu langflest bandarísk fyrirtæki 

þann lögbundna forgang, sem Rainbow Navigation krafðist, við flutninga á vörum til 

herstöðva erlendis. Það kom því Rainbow Navigation illa að íslensk stjórnvöld hefðu 

lagt svo mikla áherslu á að íslensku fyrirtækin sæju um flutningana, ekki síst í ljósi 

þess að Bandaríkjastjórn vildi með öllum ráðum tryggja hernaðarhagsmuni sína á 

Íslandi. 

 Íslenskir ráðamenn vildu af eðlilegum ástæðum styðja við bakið á innlendum 

fyrirtækjum. Auk þess vildu þeir ekki missa efnahagslegan ávinning af herstöðinni, 

þótt kveðið væri á um það í varnarsamningnum að Bandaríkjamenn þyrftu ekki að 

greiða fyrir hernaðaraðstöðu sína vegna þess að hún þjónaði sameiginlegum 

hagsmunum NATO-ríkjanna. Eins og hér hefur verið sýnt höfðu íslensku fyrirtækin 

greiðan aðgang að stjórnvöldum og gátu þrýst á þau með ýmsum hætti. Mörkin milli 

ríkisvalds og einkafyrirtækja urðu óskýrari, enda átti ríkissjóður hlut í Eimskipi og 

ráðherrar höfðu persónuleg tengsl við forsvarsmenn fyrirtækjanna. Fjölhyggjulíkanið, 

sem hér hefur verið stuðst við, gerir ráð fyrir ýmsum innlendum þáttum sem hafa 

áhrif á stefnumótun í utanríkismálum. Í Rainbow Navigation-málinu þrýstu Eimskip 

og Hafskip á stjórnvöld um að beita sér fyrir því að flutningarnir færu aftur til íslensku 

fyrirtækjanna. Fjölmiðlar voru jafnframt með þeim í liði, enda var málið sett þannig 

upp að um þjóðarhagsmuni væri að ræða. Einnig má líta svo á að tvenns konar 

valdahópar hafi starfað saman: forsvarsmenn fyrirtækja úr einkageiranum annars 

vegar og starfsmenn utanríkisþjónustunnar hins vegar. Markmiðið var að tryggja 
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stöðugleika í varnarliðsflutningunum líkt og kenningar um korporatisma kveða á um. 

Þannig er Rainbow Navigation-málið dæmi um áhrif annarra aðila en ríkisvaldsins á 

framkvæmd íslenskrar utanríkisstefnu á 9. áratugnum. 

 Þegar hugað er að þeim rökum sem Íslendingar beittu í Rainbow Navigation-

málinu má greina sterk áhrif þjóðernisstefnu. Þeir Geir Hallgrímsson og Björgólfur 

Guðmundssonar ýjuðu að því að efnahagslegt sjálfstæði landsins gæti verið í hættu 

ef „útlendingar“ sæju um flutningana. Litið var fram hjá því að bandaríska fyrirtækið 

Moore-McCormack hefði séð um þá á tímabilinu 1952–1967 án vandræða. Það 

breytti því ekki Rainbow Navigation-málið fékk sérstöðu í samskiptum Íslands og 

Bandaríkjanna og skyggði á önnur deilumál sem komu upp á 9. áratugnum. Eftir að 

íslensk stjórnvöld hótuðu því með beinum hætti að endurskoða varnarsamninginn 

leiddi það til þess að gera þurfti sérstakan samning til að leysa ágreininginn. 

 Mikilvægi varnarmála í stjórnartíð Reagans og vilji hans til að „ná samningum 

með því að sýna styrk sinn“ olli því að ríkisstjórn hans munaði ekki um að láta 

hagsmuni bandarísks fyrirtækis mæta afgangi í þessu máli. Forsetinn einblíndi á 

samskiptin við Sovétríkin og sýnileg yfirráð á Norður-Atlantshafi voru þar lykilatriði. 

Þótt íslenska ríkisstjórnin hafi lagt áherslu á að innlend fyrirtæki sæju um 

vöruflutninga fyrir varnarliðið skipti það Reagan-stjórnina ekki miklu máli heldur var 

mikilvægara að halda velvilja íslenskra ráðamanna og tryggja framtíð 

Keflavíkurstöðvarinnar. Kannski hitti bandaríski embættismaðurinn Spencer Oliver 

því naglann á höfuðið þegar hann sagði Rainbow Navigation-málið vera „stórt 

pólitískt hitamál á Íslandi sem enginn í Bandaríkjunum hefur neina sérstaka vitneskju 

um“.194 

Hér hafa verið færð rök fyrir því að lögfræðingar íslenska sendiráðsins í 

Washington, einkum Theodore Kronmiller, hafi haft mikil áhrif á lausn málsins. 

Þyngst vó tillagan um að setja viðbótarákvæði í varnarsamninginn sem hefði stöðu 

milliríkjasamnings, en samkvæmt því var flutningunum skipt milli landanna. Eins og 

rakið hefur verið virðist það hafa verið fyrir einskæra tilviljun, að sama dag og 

samningar tókust í Rainbow Navigation-málinu fengu Bandaríkjamenn boð frá 

Sovétríkjunum um leiðtogafund í London eða Reykjavík. Það boð skipti miklu máli 

því að það flýtti fyrir afgreiðslu Rainbow Navigation-samningsins í öldungadeild 

Bandaríkjaþings, þótt það hafi ekki haft nein áhrif á samningsgerðina sjálfa. 

                                                
194

 Sks.E. Forstj. III. L-35/1. Bréf Joanne W. Young til Harðar Sigurgestssonar, 30. maí 1986. Þýtt úr 
ensku: „big political problem for Iceland that no one in the U.S. really knows much about.“ 



53 

 Niðurstaðan varð sú að bandarísk stjórnvöld gengu að kröfum íslenskra 

ráðamannanna eftir að hafa fengið stuðning við það sjónarmið að þörf væri á 

undantekningu á bandarísku forgangslögunum í tilfelli Íslands. Þannig vildu 

Bandaríkjamenn tryggja óbreytt ástand í samskiptum Íslands og Bandaríkjanna, 

enda var það forgangsmál í utanríkisstefnu Reagan-stjórnarinnar að styrkja 

hernaðarstöðu sína Norður-Atlantshafi. Markmiðið var að reyna að semja við 

Sovétmenn með því að sýna styrk sinn sem mestan. Þetta leiddi til samþykktar 

milliríkjasamnings sem er einstakur í sögu Íslands og Bandaríkjanna. Þótt 

varnarsamningurinn hafi þjóðréttarlegt gildi milliríkjasamnings fór hann ekki fyrir 

öldungadeild Bandaríkjaþings til staðfestingar vegna þess að hann var reistur á 

Norður-Atlantshafssamningnum. Hins vegar lögfesti öldungadeildin 

viðbótarsamninginn um vöruflutningana sem þannig fékk meira vægi að 

bandarískum lögum en varnarsamningurinn.  
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