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Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um starfsemi Samtaka hernámsandstæðinga frá stofnun þeirra árið 1960 

þangað til þau lögðu upp laupana árið 1970. Markmiðið er að greina stefnumál og félagsgerð 

samtakanna sem og aðgerðir sem þau stóðu fyrir gegn bandarískri hersetu á Íslandi. Hér bar 

hæst Keflavíkurgöngur, en samtökin skipulögðu einnig viðamikla undirskriftasöfnun til að 

þrýsta á um brottför Bandaríkjahers sem og önnur mótmæli sem tengdust baráttu þeirra, eins 

og gegn samningum við Breta í landhelgisdeilunni. Þá verður leitað svara við því hvers 

vegna samtökin liðu undir lok, en deilur milli stjórnmálafylkinga og þátttaka lykilmanna í 

flokkspólitísku starfi skiptu þar miklu máli.  

Þótt áhrif Samtaka hernámsandstæðinga á íslenska utanríkisstefnu hafi verið 

takmörkuð er  líklegt að barátta þeirra og félaga og stjórnmálaflokka sem komu á undan og 

eftir þeim hafi gert stjórnvöld tregari en ella til að samþykkja hernaðarframkvæmdir 

Bandaríkjamanna á Íslandi. Fyrir utan að taka upp nýjar aðferðir í baráttunni gegn 

Bandaríkjaher áttu Samtök hernámsandstæðinga einnig þátt í að leggja grundvöll að stefnu 

vinstri stjórnar Ólafs Jóhannessonar um brottför Bandaríkjahers á fyrri hluta 8. áratugarins.      

Í ritgerðinni er stuðst við margvíslegar heimildir. Hér vegur þyngst skjalasafn 

Samtaka hernámsandstæðinga, en þar koma fram ýmsar upplýsingar varðandi starfsemi 

samtakanna, eins og helstu aðgerðir sem samtökin stóðu að. Auk fræðirita um hermálið má 

einnig nefna endurminningabækur manna sem tengdust starfi samtakanna sem og dagblöð 

og önnur rit um andóf við dvöl Bandaríkjamanna á Íslandi á dögum kalda stríðsins.   
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Inngangur  
Koma Bandaríkjahers hingað til lands eftir að varnarsamningur Íslands og Bandaríkjanna 

var undirritaður árið 1951 markaði tímamót í lýðveldissögunni. Áhrifin af veru Varnarliðsins 

(e. Iceland Defense Force), sem var formlegt heiti setuliðs Bandaríkjanna, urðu gríðarlega 

mikil, einkum á 6. áratugnum og fram á 7. áratuginn. Hernaðarumsvifunum fylgdi mikil 

efnahagsleg uppbygging og herstöðin varð um tíma ein helsta gjaldeyrislind þjóðarinnar.1 

Dvöl Bandaríkjahers var þó ávallt viðkvæmt mál og andstaða við herinn var útbreidd.2 Í 

forsvari fyrir þá andstöðu voru stofnuð ýmis félög. Hér ber helst að nefna Þjóðvarnarfélagið, 

sem stofnað var árið 1946 til að berjast gegn svonefndum Keflavíkursamningi, en 

samningurinn veitti Bandaríkjamönnum flugvallarréttindi á Íslandi í tengslum við 

hernámsskyldur þeirra í Þýskalandi. Félagið lét einnig að sér kveða í andstöðunni við aðild 

Íslands að Atlantshafsbandalaginu (NATO). Einnig má minnast á Andspyrnuhreyfingu gegn 

her á landi, sem Sósíalistar stofnuðu, og Friðlýst land sem ýmsir listamenn stóðu að, en þessi 

samtök stunduðu andóf gegn dvöl Bandaríkjahers á 6. áratugnum.  Loks ber að geta 

Þjóðvarnarflokksins, sem kom til sögunnar árið 1953, en forsvarsmenn hans voru lykilmenn 

Þjóðvarnarfélagsins ásamt nokkrum Sósíalistum.3 Barátta allra þessara aðila kristallaðist 

síðan í stofnun Samtaka hernámsandstæðinga árið 1960, sem voru regnhlífarsamtök fyrir 

skipulagða andstöðu gegn hersetunni.4 

 Í ritgerðinni verður fjallað um starfsemi samtakanna frá stofnun þeirra þangað til þau 

lögðu upp laupana árið 1970. Í fyrsta lagi verða markmið og félagsgerð samtakanna greind. 

Einnig verður sjónum beint að þeim pólitísku öflum sem stóðu að baki þeim og lögunum 

sem þau störfuðu eftir. Í öðru lagi verður gerð grein fyrir helstu mótmælaaðgerðum sem 

samtökin stóðu fyrir og áhrifum þeirra. Sérstaklega verður vikið að Keflavíkurgöngum, 

undirskriftasöfnun samtakanna um brottför hersins og Hvalfjarðargöngunni svonefndu. Í 

þriðja lagi verður því svarað hvers vegna samtökin liðu undir lok, en rök verða færð fyrir því 

að deilur á milli stjórnmálafylkinga og þátttaka lykilmanna í flokkspólitísku starfi hafi þar 

skipt sköpum. Loks verður gerð tilraun til að meta áhrif Samtaka hernámsandstæðinga á 

íslenska utanríkisstefnu. Þótt samtökin hafi ekki haft mikil áhrif á stefnu stjórnvalda í 

                                                           
1 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands, II., bls. 562-563. 
2 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 282, 294. 
3 Sverrir Jakobsson, „Þættir úr sögu þjóðvarnar“, Dagfari, 1. febrúar 2000,  bls. 32-36. 
4 Sjá t.d. Þjóðviljinn, 8. október 1960, bls. 1. 
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hermálinu verða færð fyrir því rök að þrýstingur þeirra hafi styrkt viðreisnarstjórn 

Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks í þeim ásetningi að fá Bandaríkjamenn til að falla frá 

ýtrustu kröfum þeirra í Hvalfirði, eins og flotastöð á 7. áratugnum.   

  Mörg fræðirit liggja fyrir um ýmsa þætti í sögu Íslands í kalda stríðinu og samskipti 

við önnur vestræn ríki. Hér má nefna rit Vals Ingimundarsonar um samskipti Íslands og 

Bandaríkjanna,5  þar  sem vísað er til Samtaka hernámsandstæðinga og aðgerða þeirra. Guðni 

Th. Jóhannesson ræðir einnig um málefni tengd þessu í bók sinni um hleranir í kalda 

stríðinu.6 Af öðrum fræðiritum sem tengjast hermálinu á einn eða annan hátt má nefna 

greinar og rit eftir Þór Whitehead, um íslenska utanríkisstefnu á 5. og 6. áratugnum7, og Elfar 

Loftsson.8 Einnig má geta rits Péturs J. Thorsteinssonar um sögu utanríkisþjónustu Íslands.9 

Rit Þórarins Þórarinssonar um sögu Framsóknarflokksins10, bók Friðriks H. Hallssonar um 

herstöðina í Keflavík11 og bók Óskars Guðmundssonar um Alþýðubandalagið12 koma einnig 

inn á viðfangsefnið.  Fræðimenn hafa þó ekki fjallað sérstaklega um Samtök 

hernámsandstæðinga. Í þessari ritgerð verður leitast við að bæta úr því með því að greina 

eðli og helstu þætti starfsemi samtakanna.   

 Hvað varðar frumheimildir er einkum stuðst við skjalasafn samtakanna, en þar er að 

finna heimildir sem gefa góða mynd af baráttu þeirra. Mikilvægustu skjölin eru án efa 

fundargerðarbækur af ýmsu tagi, sérstaklega mið- og framkvæmdanefnda samtakanna. Þar 

koma fram ýmsar upplýsingar sem tengjast starfsemi samtakanna.13 Meðal annarra heimilda 

má nefna endurminningabækur manna sem tengdust starfi Samtaka hernámsandstæðinga á 

einn eða annan hátt. Þar vega þyngst æviminningar Ragnars Arnalds,14 Hannesar 

                                                           
5 Valur Ingimundarson: Í eldlínu kalda stríðsins; sami, Uppgjör við umheiminn; Sami: The Rebellious Ally.   
6 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins. 
7 Þór Whitehead, „Leiðin frá hlutleysis“; sami, Lýðveldi og herstöðvar; sami,  The Ally Who Came in from 

the Cold.     
8 Elfar Loftsson,. „The Disguised Threat. Iceland during the Cold War “, bls. 226-238. 
9 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, I-III. 
10 Þórarinn Þórarinsson, Sókn og sigrar, 2. bindi. 
11 Friðrik H. Hallsson, Herstöðin. 
12 Óskar Guðmundsson, Alþýðubandalagið. 
13 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga. Askja 1, 
fundargerðarbók framkvæmdanefndar Samtaka hernámsandstæðinga, 2. bók, aukablað. 16. apríl 1969; sama, 
gerðabók miðnefndar 2, bls. 72, 21. mars 1969; tölvupóstur frá Ragnari Arnalds, 19. mars. 2018. 
14 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld 
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Sigfússonar15 og Jónasar Árnasonar.16 Þessar bækur eru vissulegu háðar ákveðnum 

annmörkum, enda um að ræða persónubundna sýn. Þær veita þó innsýn í það sem gerðist á 

vettvangi samtakanna og hvernig menn upplifðu það sem þar átti sér stað. Í því sambandi 

má einnig geta bókar Ragnars Arnalds um baráttuna gegn aðild Íslands að 

Evrópusambandinu, en þar er fjallað nokkuð ítarlega um baráttuna gegn veru hersins.17 Enn 

fremur er stuðst við BA-ritgerð Ragnars Árnasonar um Þjóðvarnarflokk Íslands, enda plægði 

sá flokkur akurinn fyrir Samtök hernámsandstæðinga.18 Loks má nefna námsritgerð tengda 

baráttunni gegn dvöl Bandaríkjahers hér á landi, en hana er að finna í samansafni ritgerða 

eftir sagnfræðistúdenta frá árinu 1980, en Jón Guðnason ritstýrði henni.19 

 Til að greina aðgerðir Samtaka hernámsandstæðinga er meðal annars byggt á 

umfjöllun dagblaða  eins og Þjóðviljans og Frjálsrar þjóðar, er studdu samtökin og 

Morgunblaðsins og Vísis sem voru mjög andsnúin þeim.20 Auk þess er vísað til rita og 

bæklinga sem Samtök hernámsandstæðinga og forverar þeirra gáfu út. Þar ber helst að nefna 

tímarit eins og Dagfara, sem samtökin gáfu út, og Þjóðvörn, rit Þjóðvarnarfélagsins.21 Loks 

er notast við viðtöl við menn sem gegndu lykilhlutverkum í starfi hernámsandstæðinga. Þetta 

eru þeir Kjartan Ólafsson, sem var framkvæmdastjóri samtakanna til 1962, og Ragnar 

Arnalds, en hann tók við sem framkvæmdastjóri fyrst árið 1962 og aftur 1964.22 Með því að 

bera frásagnir þeirra saman við aðrar skriflegar heimildir reyndist unnt að draga upp fyllri 

mynd af starfsemi samtakanna og þeim pólitísku fylkingum sem störfuðu innan þeirra, þar 

sem  einkum áttust við Sósíalistar, Þjóðvarnarmenn og Framsóknarmenn.23    

 Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Í fyrsta kaflanum er gerð grein fyrir aðgerðum 

andstæðinga hersetunnar á 5. og 6. áratugnum, það er áður en Samtök hernámsandstæðinga 

voru stofnuð. Í öðrum kafla er fjallað um þær Keflavíkurgöngur sem hernámsandstæðingar 

                                                           
15 Hannes Sigfússon, Framhaldslíf förumanns. 
16 Rúnar Ármann Arthúrsson, Jónas Árnason.  
17 Ragnar Arnalds, Sjálfstæðið er sívirk auðlind. 
18 Ragnar Árnason, „Þjóðvarnarflokkur Íslands“.  
19 Hafsteinn Karlsson, „Samtök gegn hernum“, Sex ritgerðir um herstöðvamál, bls. 31-42. 
20 Hér mætti t.d. nefna að þegar samtökin hófu að safna undirskriftum gegn veru Bandaríkjahers árið 1961 
hóf  Morgunblaðið mikla áróðursherferð gegn þeim. 
Sjá t.d. Morgunblaðið 23. mars 1961, bls. 1. 
21 Sjá t.d.: Dagfari, 1. desember 1961, bls. 1; sama, 1. desember 1978, bls. 12-16; Þjóðvörn, 27. janúar 1949, 
bls. 1;  Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 3; Þingvallafundurinn 1960, bls. 2; Friðlýst land, bls. 2. 
22 Í millitíðinni starfaði Ari Jósefsson ljóðskáld sem framkvæmdastjóri samtakanna. Tölvupóstur frá Ragnari 
Arnalds 17. mars 2018. 
23 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018; Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
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stóðu fyrir. Í þriðja kafla er vikið að stofnun, félagsgerð og uppbyggingu samtakanna sem 

og fjármögnun þeirra. Í fjórða kaflanum er greint frá undirskriftasöfnuninni sem samtökin 

stóðu fyrir árið 1961, en það var stærsta einstaka aðgerðin sem rekja mátti til þeirra. Í fimmta 

kafla er fjallað um Hvalfjarðargönguna sem samtökin efndu til árið 1962 í stað 

Keflavíkurgöngu. Í síðasta kafla ritgerðarinnar er loks fjallað um ýmis önnur mál sem 

tengdust baráttu samtakanna gegn hersetunni með beinum eða óbeinum hætti, eins og til 

dæmis landhelgisdeiluna og sjónvarpsmálið, og leitað skýringa á því hvers vegna samtökin 

liðu undir lok í lok 7. áratugarins. 

 

1. Skipulagt andóf gegn erlendri hersetu 
Samtök hernámsandstæðinga urðu ekki til í  tómarúmi, heldur stóð að þeim  breiður hópur 

manna á vinstri væng stjórnmálanna sem vildi sjá til þess að bandaríski herinn hyrfi á brott 

frá Íslandi. Hér má til dæmis nefna félaga í Sameiningarflokki alþýðu – Sósíalistaflokknum, 

Andspyrnuhreyfingunni gegn her í landi, Þjóðvarnarflokki Íslands og Friðlýstu landi.   

 

Sósíalískt andóf gegn hersetu  

Sósíalistaflokkurinn var þekktur fyrir andstöðu gegn veru erlends herliðs hér á landi, en 

andstaða hans náði allt aftur til heimsstyrjaldarinnar síðari. Flokkurinn var meðal annars á 

móti því að ríkisstjórnin undirritaði herverndarsamninginn við Bandaríkin árið 1941 á þeim 

grundvelli að um  nauðungarsamning væri að ræða. Eftir síðari heimsstyrjöld börðust 

Sósíalistar kröftuglega gegn tilraunum Bandaríkjamanna til þess að koma upp herstöðvum 

hér á landi. Þetta átti einkum við um herstöðvarbeiðni Bandaríkjastjórnar árið 1945 og 

Keflavíkursamninginn árið 1946, en Sósíalistar héldu því  fram að með því að undirrita hann 

væru íslensk stjórnvöld að veita Bandaríkjamönnum aðgang að dulbúinni herstöð.24 

Sósíalistar stóðu að mótmælum gegn samningnum við Miðbæjarskólann þegar Alþingi 

greiddi atkvæði um hann. Sumir mótmælendur fóru síðan yfir að húsi Sjálfstæðisflokksins 

við Austurvöll og réðust inn á fund flokksins. Þegar Sjálfstæðismenn hugðust ganga til 

                                                           
24 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 17, 46, 72.  



 

5 
 

nefndarfunda í þinghúsinu seinna sama dag réðust nokkrir Sósíalistar á þá og gerðu aðsúg 

að Bjarna Benediktssyni borgarstjóra. Lögreglustjórinn í Reykjavík, Agnar Kofoed-Hansen, 

leit ástandið svo alvarlegum augum að hann bað dómsmálaráðherra um leyfi til þess að beita 

táragasi í þeim tilgangi að dreifa mannfjöldanum, sem hann fékk reyndar ekki.  

  Það sama var uppi á teningnum þegar þátttaka Íslands í NATO var rædd á Alþingi 

vorið 1949. Sósíalistar börðust mjög harkalega gegn Norður-Atlantshafssamningnum og 

gegndu lykilhlutverki í þeim mótmælaaðgerðum sem skipulögð voru á Austurvelli þegar 

þingið samþykkti inngönguna. Þær óeirðir sem brutust þá út urðu til þess að lögreglan beitti 

táragasi í fyrsta sinn gegn mótmælendum.25 Sósíalistar leiddu einnig andóf gegn 

varnarsamningnum við Bandaríkin og komu Bandaríkjahers til Íslands vorið 1951.  Þegar 

samningurinn var loks borinn undir atkvæði á Alþingi í október 1951 greiddu allir þingmenn 

flokksins atkvæði gegn honum.26 Sósíalistaflokkurinn hafði ávallt óbein tengsl við Samtök 

hernámsandstæðinga eftir að þau voru stofnuð árið 1960, þó að stofnanir flokksins hafi aldrei 

stjórnað samtökunum að neinu leyti.  Sósíalistar voru nefnilega stærsta stjórnmálafylkingin 

innan þeirra.27 Kjartan Ólafsson var til dæmis framkvæmdastjóri samtakanna á árunum 

1960-1962, en efir það tók hann við starfi framkvæmdastjóra Sósíalistaflokksins og varð 

síðar ritstjóri Þjóðviljans, málgagns flokksins.28  

 

Afstaða Þjóðvarnarmanna  

Íslenzk þjóð er nú stödd á vegamótum í annað sinn á þessari öld. Erlent 
stórveldi, sem sótzt hefur eftir landi hennar til að gera það að víghreiðri sínu 
um ófyrirsjáanlega framtíð, hefur þegar komið sér upp mikilli herstöð í 
landinu og sækir fast á að auka og efla þá aðstöðu sína. Að því stefnir, að 
Ísland verði sams konar vígstöð í miðju Atlantshafsins og Sandvíkureyjar 
(Hawaii) á Kyrrahafi, þar sem þjóðin, sem fyrir var, hefur þegar tapað landi 
sínu, glatað sjálfstæði sínu og tortímzt. Gegn þessum voða, sem blasir við 
íslenzkri þjóð, er engin vörn til önnur en órofasamtök sjálfrar hennar um 
sjálfstæði sitt og menningu.29 

                                                           
25 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 54, 83-90. 
26 Pétur J. Thorsteinsson, Utanríkisþjónusta Íslands og utanríkismál, I, bls. 374. 
27 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018.  
28 Vef.  „Kjartan Ólafsson“, Alþingi, https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=378. Sótt 26. febrúar 
2018. 
29 Ávarp og stefnulýsing Þjóðvarnarflokks Íslands, bls. 3. 
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Þannig hljómar upphaf ávarps stofnfundar Þjóðvarnarflokks Íslands til íslensku þjóðarinnar, 

en hann var stofnaður í mars 1953.  Flokkurinn átti  rætur að rekja til Þjóðvarnarfélagsins 

sem var komið á fót árið 1946  til að berjast gegn Keflavíkursamningnum.  Félagið var leitt 

af Sigurbirni Einarssyni, síðar biskupi Íslands. Þjóðvarnarfélagið gaf út blaðið Þjóðvörn, 

sem hóf göngu sína árið 1946 og mælti gegn erlendri hersetu.30 Það hélt starfsemi sinni áfram 

eftir að Keflavíkursamningurinn var undirritaður og Ísland gekk í NATO árið 1949. 

Sigurbjörn var áfram formaður félagsins og stýrði því ásamt nokkrum öðrum mönnum, eins 

og Bergi Sigurbjörnssyni sem varð síðar ritstjóri Frjálsrar þjóðar. Bergur og nokkrir aðrir 

félagsmenn mynduðu síðan kjarna Þjóðvarnarflokksins þegar hann var stofnaður árið 1953, 

en ásamt þeim tóku nokkrir Sósíalistar þátt í stofnun hans.31    

Þjóðvarnarflokkurinn lagði megináherslu á að „herverndarsamningnum“ eða 

varnarsamningnum yrði sagt upp og að herinn skyldi hverfa af landi brott um leið og 

samningurinn leyfði. Flokkurinn vildi einnig að hlutleysisstefna yrði tekin upp að nýju á 

Íslandi og að þátttöku í hernaðarbandalögum, eins og NATO, yrði hafnað. 

Þjóðvarnarflokkurinn fylgdi mjög verndarsinnaðri stefnu í menningarmálum. Hann vildi 

m.a. að öllum erlendum útvarpsstöðvum hér á landi yrði lokað, að kvikmyndahús yrðu í eigu 

ríkisins og að ágóðinn af þeim yrði nýttur til að styrkja innlenda kvikmyndagerð.32   

Flokkurinn náði góðum árangri í þingkosningunum árið 1953,33 en þá fékk hann 6% 

atkvæða og tvo þingmenn. Á þeim tíma var því augljóslega grundvöllur fyrir framboði 

þjóðernissinnaðs flokks sem vildi reka herinn af landi brott.  Árangur Þjóðvarnarmanna hafði 

mikil áhrif á stefnu framsóknarmanna sem endurnýjaði stjórnarsamstarf sitt við 

Sjálfstæðisflokkinn eftir kosningarnar árið 1953. Þeir tóku mun harðari afstöðu í 

samningaviðræðum við Bandaríkjamenn um framkvæmd varnarsamningsins og komu því í 

kring að girðing yrði reist kringum herstöðina í Keflavík og ferðafrelsi hermanna utan hennar 

yrði takmarkað.34    

                                                           
30 Þjóðvörn, 27. janúar 1949, bls. 1. 
31 Sverrir Jakobsson, „Þættir úr sögu þjóðvarnar“, Dagfari, 1. febrúar 2000, bls. 32-36. 
32 Ávarp og stefnulýsing Þjóðvarnarflokks Íslands, bls. 18. 
33 Vef. „Þjóðvarnarflokkurinn“, Alþingi, 
https://www.althingi.is/thingmenn/thingflokkar/thjodvarnarflokkurinn/. Sótt 26. febrúar 2018. 
34 Sjá t.d.: Sama heimild, bls. 269. 
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Árið 1956 mistókst Þjóðvarnarflokknum að ná mönnum inn á þing, en hann fékk 

aðeins um 4,5% atkvæða.35 Þetta var þveröfugt við það sem flokksmenn höfðu ætlað sér, 

enda bauð flokkurinn fram í 22 kjördæmum af 28 alls. Ástæður þess að Þjóðvarnarflokknum 

gekk illa í kosningunum voru nokkrar. Aðrir flokkar höfðu tekið upp ýmislegt úr stefnu 

Þjóðvarnarmanna. Fyrir kosningar höfðu Framsóknarmenn og Alþýðuflokksmenn staðið 

fyrir þingsályktun um brottför hersins sem var samþykkt með stuðningi Sósíalista. Ósigurinn 

leiddi einnig til óeiningar36 sem hafði áhrif á gengi flokksins í tvennum þingkosningum árið 

1959. Flokkurinn fékk aðeins um 2,5% atkvæða í fyrri kosningunum og 3,4% atkvæða í 

þeim síðari og fékk því engan mann kjörinn.37 Þjóðvarnarflokkurinn hætti síðan að lokum 

að bjóða fram sjálfstætt og árið 1963 gekk hann til liðs við Alþýðubandalagið.38 Flokkurinn 

var eitt helsta andstöðuaflið gegn veru bandaríska hersins hér á landi á 6. áratugnum. Sumir 

af lykilmönnum Samtaka hernámsandstæðinga tengdust flokknum á einn eða annan hátt, 

eins og til dæmis Ragnar Arnalds og Bergur Sigurbjörnsson.39 Frjáls þjóð var málgagn 

flokksins, en það var gefið út í 16 ár, frá 1952 til 1968.40 Þjóðvarnarmenn héldu því fram að 

herinn hefði siðspillandi áhrif á Íslendinga og að af honum stafaði „þjóðhætta“. 

Þjóðvarnarmenn vildu halda hernum einangruðum og að öll samskipti fólks við hann yrðu 

sem allra minnst. Þessi þjóðernissinnaði hugsunarháttur, sem var viðloðandi hjá 

Þjóðvarnarmönnum, átti eftir að einkenna málflutning Samtaka hernámsandstæðinga síðar 

meir.  Dagfari, sem var málgagn Samtaka hernámsandstæðinga, lýsti sér til dæmis sem blaði 

„þjóðfrelsis og menningarmála“.41 Frjáls þjóð átti síðan eftir að verða mjög ötull 

stuðningsaðili Samtaka hernámsandstæðinga.42   

 

 

                                                           
35 Vef. „Landið 1953“, Kosningasaga, 
https://kosningasaga.wordpress.com/althingiskosningar/kjordaemaskipan-1959/allt-landid/landid-1953/. Sótt 
26. febrúar 2018. 
36 Ragnar Árnason, Þjóðvarnarflokkur Íslands BA-ritgerð í sagnfræði 1974, bls. 52-55. 
37 Ragnar Árnason, Þjóðvarnarflokkur Íslands BA-ritgerð í sagnfræði 1974, bls. 62-66. 
38 Vef. „Þjóðvarnarflokkurinn“, Alþingi, 
https://www.althingi.is/thingmenn/thingflokkar/thjodvarnarflokkurinn/. Sótt 26 febrúar 2018. 
39 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld, bls. 137; Þjóðviljinn, 10. september 1960, bls. 1,3,5. 
40 Vef. „Frjáls þjóð“, Tímarit.is, http://timarit.is/details.jsp?pubId=311&lang=is. Sótt 26. febrúar 2018. 
41 Dagfari, 1. desember 1961, bls. 1. 
42 Sjá t.d.: Þingvallafundurinn 1960, bls. 2. 
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Andspyrnuhreyfing gegn her í landi 

Andspyrnuhreyfing gegn her í landi var stofnuð  árið 1953.  Formaður hreyfingarinnar var 

rithöfundurinn Gunnar M. Magnúss,43 en henni var komið á fót að undirlagi 

Sósíalistaflokksins.  Flokkurinn vildi halda frumkvæði sínu í hernámsandstöðu, enda höfðu 

nokkrir Sósíalistar gengið til liðs við Þjóðvarnarflokkinn. Markmiðið var að stuðla að 

„þjóðareiningu“ hér á landi gegn hernum.  Samtökin virðast hafa átt að vera óflokksbundin 

til að halda þeim  möguleika opnum að vinna stuðningsmenn Þjóðvarnarflokksins á sitt band. 

Þau skoruðu til dæmis á flokksmenn hans að gæta að því að einangra sig ekki frá meginþorra 

hernámsandstæðinga á Íslandi.44 Þessi samtök voru ekki fjölmenn, en þrátt fyrir það sóttu 

allt að 300 fulltrúar frá 53 félögum stofnfundinn sem haldinn var í Reykjavík. Ef litið er á 

lista yfir stofnfélögin kemur í ljós að mörg þeirra voru annað hvort hrein Sósíalistafélög, eins 

og Sósíalistafélag Reykjavíkur, eða verkalýðsfélög, eins og Verkamannafélagið Dagsbrún, 

sem voru líkleg til að styðja Sósíalistaflokkinn.45  

  Samtökin virðast hafa verið nokkuð vel skipulögð og sýnileg. Stærsta verkefnið sem 

Andspyrnuhreyfingin réðst í var að safna undirskriftum fyrir brottför hersins. Eins og það 

var orðað á undirskriftalistunum: „Vér undirritaðir Íslendingar skorum á ríkisstjórnina að 

hlutast nú þegar til um uppsögn herverndarsamningsins frá 5. maí 1951, og verði erlent 

setulið og herbúnaður héðan á brott, svo fljótt sem vér eigum kröfu á eftir þeim samningi, 

og eigi gerð í landi voru fleiri styrjaldarmannvirki en þegar eru risin“.46 Þessi söfnun gekk 

þó ekki sem skyldi.  Líklega hafa margir verið tregir til þess að skrifa nafn sitt á listann. 

Þessu er vel lýst í bréfi sem Jóhannes úr Kötlum skrifaði til ónafngreinds félaga 

hreyfingarinnar: „Héðan er ekkert sérstakt tíðinda – undirskriftasöfnunin hin almenna 

gengur hér heldur erfiðlega og snúast margir hér hinir önugustu við að sögn. Væri ekki ráð 

að fá nafnkennda menn til að skrifa meira og oftar um málið en verið hefur?“ 47 Óvíst er 

hvers vegna þessi samtök liðu undir lok, en þau entust aðeins í tvö ár.48 Hins vegar verður 

að teljast líklegt að margir hverjir hafi síðar meir gerst félagar í Samtökum 

                                                           
43 Vef. „Um SHA“, Samtök hernaðarandstæðinga, https://fridur.is/um-sha/. Sótt 25. febrúar 2018. 
44 Baldur, 20. maí 1953, bls. 1; Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 246 
45 Nýi tíminn, 14. maí 1953, bls. 1. 
46 Lbs. - Hbs.  Handritasafn. Þjóðareining gegn her í landi. Undirskriftalistar. Dagsetningu vantar. 
47 Lbs. - Hbs.  Handritasafn. Þjóðareining gegn her ílandi. Bréf frá Jóhannesi úr Kötlum, 7. október 1954. 
48 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 180. 
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hernámsandstæðinga, enda voru Sósíalistar þar áberandi.49 Því má líta á 

Andspyrnuhreyfinguna sem mikilvægan undanfara Samtaka hernámsandstæðinga. 

 Sú staðreynd að Sósíalistar sáu sig knúna til að stofna sérstök samtök til þess að 

berjast fyrir brottflutningi hersins sýnir hve mikið þeir óttuðust áhrif Þjóðvarnarflokksins í 

hermálinu.  Þjóðvarnarflokkurinn var líka nógu líkur Sósíalistaflokknum í ákveðnum málum 

til þess að vinna suma félaga hans á sitt band. Helsti munurinn var þó sá að 

Þjóðvarnarflokkurinn var fyrst og fremst eins máls flokkur, enda var stefna hans í hermálinu 

skýr en afstaða hans til ýmissa annarra mála, eins og efnahagsmála, loðnari.50 

Sósíalistaflokkurinn hafði hins vegar starfað mun lengur og því hafði hann fjölbreyttari og 

skýrari stefnu í öðrum málum.51 Ragnar Arnalds telur að annar mjög mikilvægur munur hafi 

verið á þessum flokkum, þ.e. að Þjóðvarnarflokkurinn hafi staðið gegn því að Íslendingar 

yrðu of háðir annarri hvorri valdablokkinni í heiminum. Þjóðvarnarmenn vildu hvorki að 

Ísland hallaðist of mikið að Bandaríkjunum né Sovétríkjunum. Hér var því um einhvers 

konar þriðja kost að ræða. Sósíalistarnir studdu hins vegar Sovétríkin í kalda stríðinu. 52 

 

Friðlýst land og hermálið   

Árið 1958 voru stofnuð sérstök samtök hér á landi sem kölluðu sig Friðlýst land, en 

frumkvæðið áttu listamenn í Rithöfundafélagi Íslands og Félagi íslenzkra 

myndlistarmanna.53 Þeir litu svo á að  vinstri stjórnin sem var við völd á þessum tíma hefði 

svikið loforð sitt um brottför hersins.  Rök ríkisstjórnarinnar fyrir því að ákveða að senda 

herinn úr landi árið 1956 höfðu verið sú að íslensk stjórnvöld settu þann fyrirvara árið 1949 

við inngönguna í NATO, að ekki ætti að vera her í landinu á friðartímum og að forsendur 

varnarsamningsins um ótryggt ástand í heimsmálum ættu ekki lengur við þar sem samskiptin 

á milli stórveldanna hefðu batnað. Bandaríkjamenn og aðrar NATO-þjóðir töldu að þetta 

gæti reynst stórskaðlegt fyrir bandalagið og unnu að því að fá ríkisstjórnina til að hverfa frá 

                                                           
49 Hér má t.d. nefna hana Ásu Ottesen, en hún tók síðar sæti í miðnefnd Samtaka hernámsandstæðinga. 
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, fundargerð 
Þingvallafundar, bls. 26. 9.-10. september 1960. 
50 Valur Ingimundarson, í eldlínu kalda stríðsins, bls. 244. 
51 Sjá t.d. Baldur, 20. maí 1953, bls. 1. 
52 Viðtal við Ragnar Arnalds, 10. febrúar 2018. 
53 Friðlýst land, 1. nóvember 1958, bls. 2. 
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stefnu sinni í hermálinu. Þegar Sovétmenn réðust inn í Ungverjaland árið 1956 gerði 

ríkisstjórnin endanlega upp hug sinn og samdi um áframhaldandi viðveru hersins, en áður 

höfðu Bandaríkjamenn heitið því að veita stjórninni lán með því skilyrði að þeir héldu 

herstöðinni.54  

  Friðlýst land vildi fá ráðamenn til að standa við stóru orðin í hermálinu.55 Til þess 

fengu þau til liðs við sig ýmsa þjóðþekkta rithöfunda, listamenn og menntamenn, sem höfðu 

kennivald.56 Friðlýst land varð þó aldrei nein fjöldahreyfing,57 þó að samtökin stæðu fyrir 

borgarafundum úti um allt land árið 1958. Samkvæmt samtökunum voru þessir fundir vel 

sóttir og því var haldið fram að þúsundir fundargesta hefðu sótt þá, þar á meðal 

stuðningsmenn „hernámsflokkanna“, eins og Sjálfstæðismenn.58 Ekki tóku þó allir undir 

þetta.  Í Vísi var því slegið föstu að fátt hefði heyrst af þessum fundum og ástæða væri til 

þess að ætla að ræðumönnum hafi mistekist að vekja þá hrifningu sem til þurfti.59  

Friðlýst land leitaðist við að forðast flokkapólitík til að freista þess að ná til breiðari 

hóps, eins og  Samtök hernámsandstæðinga áttu eftir að gera þegar þau voru stofnuð tveimur 

árum síðar. Margir forystumanna Friðlýsts lands áttu einnig eftir að gegna mikilvægu 

hlutverki í stjórn Samtaka hernámsandstæðinga.  Sem dæmi þess má nefna að úr hópi 15 

einstaklinga sem voru kosnir  í framkvæmdaráð Friðlýsts lands áttu átta þeirra eftir að taka 

sæti í miðnefnd Samtaka hernámsandstæðinga, eða yfir helmingur ráðsins. Þetta voru þau 

Drífa Viðar, kennari og rithöfundur, Gils Guðmundsson, rithöfundur, Einar Bragi, skáld,  

séra Rögnvaldur Finnbogason, Þorvarður Örnólfsson, lögfræðingur, Jónas Árnason, 

rithöfundur, Jón úr Vör,  rithöfundur og Ragnar Arnalds.60 

 Hér var því um að ræða áhrifamikinn kjarna fólks sem byrjaði að vinna saman gegn 

veru Bandaríkjahers í gegnum Friðlýst land og fluttist síðan yfir í Samtök 

                                                           
54 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 293. 
55 Friðlýst land, 1. nóvember 1958, bls. 1. 
56 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld, bls. 231. 
57 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 45. 
58 Friðlýst land, 1. nóvember 1958, bls. 2. 
59 Vísir, 23. júní 1958, bls. 4. 
60 Friðlýst land, 1. nóvember 1958, bls. 3; Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn, Handritasafn. Samtök 
hernámsandstæðinga, askja 2, fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960,bls. 26-27. 
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hernámsandstæðinga við stofnun þeirra árið 1960. Margir þessara einstaklinga áttu eftir að 

gegna mikilvægu hlutverki í Samtökum hernámsandstæðinga þegar fram liðu stundir.61  

 

2. Nýtt form mótmæla: Keflavíkurgangan  
Hernámsandstæðingar beittu mismunandi rökum til að  mótmæla veru bandaríska hersins 

hér á landi. Áður hefur verið minnst á þann málflutning Þjóðvarnarmanna og margra 

Sósíalista að vera bandaríska hersins hefði siðspillandi áhrif á íslenskt þjóðfélag og að hún 

væri „þjóðhættuleg“.62 Í augum Einars Braga, rithöfundar, sem hafði sagt sig úr 

Sósíalistaflokknum árið 1956 til að mótmæla hernaðaríhlutun Rauða hersins í Ungverjandi63, 

hafði landið í rauninni verið hernumið í tuttugu ár eða alveg frá því í síðari heimsstyrjöld 

þegar breski herinn steig á land. Hér hefði heil kynslóð alist upp sem þekkti aðeins herlaust 

Ísland af frásögn foreldra sinna.64   

 Þannig var samfélagslegum og menningarpólitískum rökum beitt gegn hersetunni. 

Annar  mikilvægur þáttur sem oft var nefndur í þessu samhengi var að Ísland kynni að verða 

skotmark í kjarnorkustríði Bandaríkjanna og Sovétríkjanna.65 Skýrsla sem Ágúst Valfells, 

kjarnorkueðlisfræðingur, hafði samið fyrir  Bjarna Benediktsson, forsætisráðherra, árið 

1963, þótti styðja þessa túlkun hernámsandstæðinga. Þar var því haldið fram að rúmur 

helmingur þjóðarinnar, eða um 95.000 manns, gætu farist af völdum kjarnorkusprengingar 

og því geislavirka úrfalli sem henni fylgdi.66   

Áður en Samtök hernámsandstæðinga voru formlega stofnuð var ákveðið að helsta 

mótmælaformið yrði svonefnd Keflavíkurganga. Hugmyndina mátti rekja til þess að árið 

1958 var haldin mótmælaganga í Bretlandi á vegum samtaka sem kenndu sig við „baráttu 

fyrir kjarnorkuafvopnun“ (e. Campaign for Nuclear Disarmament, CND). Þetta var fyrsta 

gangan af nokkrum sem þau skipulögðu. Gengið var frá Trafalgar-torgi í Lundúnum til 

Aldermaston kjarnorkurannsóknarstöðvarinnar í Berkshire, en þangað komu göngumenn 

                                                           
61 Sjá t.d. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, 
gerðabók miðnefndar 1, bls. 1-2. 19. september 1960. 
62 Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðsins, bls. 239. 
63 Vef. „Einar Bragi“, mbl.is, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1010180/. Sótt 11. mars 2018. 
64 Einar Bragi, „Tuttugu ár í hernámsfjötrum “, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 1 
65 Hannes Finnsson, Framhaldslíf förumanns, bls.170. 
66 Frjáls þjóð, 18. maí 1963, bls. 2. 
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fjórum dögum síðar.67 Gangan vakti mikla athygli og átti eftir að hafa áhrif á samtök sem 

börðust fyrir friði og afvopnun. Tákn CND varð til dæmis síðar meir að hinu alþjóðlega 

friðartákni.68 Tillaga um að skipuleggja slíka göngu á Íslandi hafði fyrst komið upp á 

vettvangi Friðlýsts lands.69 Hún var síðan rædd frekar á fundi forystumanna Samtaka 

hernámsandstæðinga, þar sem einn fundarmanna lagði til að gengið yrði frá Reykjavík til 

Keflavíkur.  Kjartan Ólafsson taldi hins vegar að það væri röng baráttuaðferð þar sem aðeins 

örfáir yrðu eftir í lok göngunnar ef gengið yrði þannig. Því var ákveðið í staðinn að fara fyrst 

til Keflavíkur og ganga þaðan í bæinn og var sá háttur hafður á í öllum Keflavíkurgöngum 

eftir það.70 

  

Skipulag Keflavíkurgöngunnar 

Kjartan Ólafsson átti mestan þátt í skipulagningu fyrstu Keflavíkurgöngunnar árið 1960.  

Hann ræddi við þá sem vildu skrá sig í hana og ráðlagði þeim sem voru ólíklegir til þess að 

halda út svo langa göngu að koma til móts við göngufólkið þegar nær drægi borginni. Að 

lokum urðu 250 manns fyrir valinu til þess að hefja gönguna.71  Ekki er fyllilega ljóst hvers 

vegna eða hvernig þessir einstaklingar voru valdir. Hins vegar eru til gögn Samtaka 

hernámsandstæðinga um þá sem tóku þátt í göngunni árið 1961. Þar er að finna lista með 

nöfnum nokkurra hundruð einstaklinga sem vafalaust þóttu líklegastir til þess að vilja taka 

þátt í göngunni. Síðan voru þeir strikaðir út sem ekki gátu komist eða voru útilokaðir af 

öðrum ástæðum, þar á meðal pólitískum. Einn þeirra sem höfðu verið útilokaðir var til dæmis 

talinn vera nasisti.72   

  Ekki hefur verið létt verk að ákveða hverjir ættu að ganga alla leið í bæinn frá 

Keflavík, en hópurinn sem tilkynnti sig til þátttöku í göngunni fertugfaldaðist á innan við 

viku eftir að skrifstofan sem sá um skráningu var opnuð. Gangan hlaut líka þó nokkurn 

                                                           
67 Vef. „Aldermaston march and birth of CND“, WCML, https://www.wcml.org.uk/about-us/timeline/the-
aldermaston-march-and-birth-of-cnd/. Sótt 26. febrúar 2018. 
68 Vef. „The history of CND “, Campaign for nuclear disarmament, http://www.cnduk.org/about/item/437. 
Sótt 26. febrúar 2018. 
69 Einar Bragi, „Tuttugu ár í hernámsfjötrum“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 3. 
70 Hannes Finnsson, Framhaldslíf förumanns, bls. 172. 
71 Hannes Finnsson, Framhaldslíf förumanns, bls. 172-173. 
72 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 8, örk 2, 
Keflavíkurgangan 1961. Dagsetningu vantar. 
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stuðning frá stjórnmálafylkingum, aðallega Alþýðubandalaginu og Þjóðvarnarmönnum. Þá 

studdu ýmsir  Framsóknarmenn framtakið.73 Þátttakendur þurftu að fara snemma af stað úr 

bænum til þess að geta byrjað gönguna um morguninn. Í lýsingu Hannesar Sigfússonar, þar 

sem hann fjallar um hversu mikil þrekraun þetta var, kemur fram að göngumenn þurftu að 

vakna kl. 5 um morguninn.74 Þeir sem vildu ekki ganga alla leið frá Keflavík, en engu að 

síður taka þátt í göngunni, áttu þess kost að fara með sérstökum rútum, sem skipuleggjendur 

höfðu pantað, til móts við göngumenn eftir að þeir höfðu lagt af stað í áttina til 

Reykjavíkur.75 

Gangan var mjög vel auglýst. Daginn sem hún átti sér stað, 19. júní, var fólk hvatt til 

þess að koma til móts við gönguna.  Eins og sagði í einni útvarpsauglýsingu Samtaka 

hernámsandstæðinga:   

 
Félagar og aðrir Reykvíkingar 
Komið til móts við Keflavíkurgönguna og gangið með henni í bæinn. 
Jóhannes úr Kötlum, Jón úr Vör, 
Dagur Sigurðsson, Ólafur Jóhann Sigurðsson, Einar Bragi, 
Hannes Sigfússon, Geir Kristjánsson, Gils Guðmundsson og Þorbergur 
Þórðarson.76 
 

Ítarlega kynningu á göngunni mátti ekki síður þakka andstæðingum hernámsandstæðinga. 

Eftir að orðrómur um hana fór að kvisast um borgina í júní 1960 hófu dagblöðin Tíminn og 

Vísir að fjalla um hana, þótt ekki hefði verið tilkynnt um hana opinberlega. Það hefur líklega 

ýtt undir þátttöku fólks.77 Vísir gerði sitt besta til þess að gera sem minnst úr fyrirhuguðum 

mótmælum. Blaðið benti á að langbifreiðafloti landsmanna dygði ekki til þess að ferja alla 

þá sem ætluðu suður eftir á einum morgni og að göngutíminn, 10-12 klukkustundir, þætti 

ekkert sérstaklega góður.78   

 

 

                                                           
73 Einar Bragi, „Tuttugu ár í hernámsfjötrum “, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 5. 
74 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960,  bls. 7. 
75 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 6, reikningur 
nr. 13873. Dagsetningu vantar. 
76 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 6, reikningur 
nr. 13882. Dagsetningu vantar. 
77 Einar Bragi, „Tuttugu ár í hernámsfjötrum “, Keflavíkurgangan, 19. júní1960, bls. 3-4. 
78 Vísir, 9. júní 1960  bls. 1, 5. 
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Framkvæmd  mótmælaaðgerðanna 

Kuldalegan morgun í grárri birtu alskýjaðs dags stóð hópur fólks framan við 
herbúðahliðið á vellinum og gaut hornauga til tveggja vopnaðra hermanna 
sem stóðu vörð við hliðið. Þeir höfðu greinilega fengið fyrirmæli um að 
mannsöfnuðurinn andspænis þeim væri sauðahjörð, og virtu hann ekki 
viðlits. Sjálfar herbúðirnar voru undarlega svefnpurkulegar, eins og 
varnarliðið teldi enga þörf að hafa andvara á sér þó að slíkan lýð bæri að 
garði. Þar sást varla hræða á ferli. Hins vegar kom þyrla utan af velli og 
sveimaði drjúga stund yfir hópnum, eins og til að henda reiður á hve 
fjölmennur hann væri. Höfðatala hans skaut varla fyrirliðum hersins skelk í 
bringu, enda urðum við ekki vör við að okkur væri gefinn gaumur eftir að 
þyrlan hvarf.79 

 

Þannig hefst umfjöllun Hannesar Sigfússonar um fyrstu Keflavíkurgönguna. Eins og áður 

segir fóru göngumenn að undirbúa sig og koma sér af stað í hópferðarbílum til Keflavíkur 

snemma morguns 19. janúar.  Þegar öllum hafði verið safnað saman klukkan 6:30 lögðu 

bílarnir af stað í sameiningu úr Kópavoginum til Keflavíkur. Þegar komið var til Keflavíkur 

var Þjóðviljanum dreift til göngufólksins,80 en í blaðinu var efnismikil umfjöllun um hina 

væntanlegu göngu. Á forsíðu blaðsins mátti sjá  myndir af nokkrum nafntoguðum mönnum 

sem studdu málstaðinn opinberlega, eins og af Jóhannesi úr Kötlum og Jónasi Árnasyni.  Þar 

voru einnig birtar áskoranir frá mismunandi hópum sem voru hlynntir málstað 

hernámsandstæðinga, þar á meðal ýmsum rithöfundum, listamönnum og Sósíalistaflokki 

Íslands.81 

 Áður en gangan frá Keflavík hófst hélt Einar Bragi ræðu til að hvetja göngumenn til 

dáða. Hann gerði spillinguna í tengslum við hersetuna að aðalatriði. Hann ræddi um það á 

myndrænan hátt hvernig fjórir asnar fullklyfjaðir gulli gætu hæglega komist í gegnum hliðið; 

slíkir gullklyfjaðir „burðarjálkar“ hefðu farið frá flugvellinum til Reykjavíkur og ekki 

vantaði viðtakendur til að taka við þessum auðæfum. Eftir ræðuna safnaðist göngufólkið 

saman niðri á veginum, þar sem kröfuspjöldum var dreift meðal þeirra og síðan var lagt af 

stað.82  Meðal slagorðanna voru „Ævarandi hlutleysi Íslands“ og „Herinn burt“.83  Sumir 

                                                           
79 Hannes Sigfússon, Framhaldslíf förumanns, bls. 173 
80 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960,  bls. 10. 
81 Þjóðviljinn, 19. júní 1960  bls. 1,10. 
82 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 12, 19. 
83 Sjá t.d. Ragnar Arnalds, Sjálfstæðið er sívirk auðlind, bls. 134-135. 
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þátttakendur gengu svo rösklega að þeir tóku nánast völdin af þeim sem höfðu verið fengnir 

til þess að stýra göngunni – og olli það nokkrum áhyggjum. Gangan var að mörgu leyti ekki 

nægilega vel undirbúin. Gott dæmi þess var fátæklegur skóbúnaður þátttakenda, en hér var 

augljóslega ekki um vana göngumenn að ræða. Sumt fólk gekk í strigaskóm eða bara 

venjulegum götuskóm, alla leiðina, sem var um 50 kílómetrar.84  

Göngufólkið var af ýmsum þjóðfélagsstigum, en meðal þess voru blaðamenn, 

ljósmæður, iðnnemar og kennarar. Eftir að hafa gengið um 90 mínútur var fólkið búið að 

leggja  átta kílómetra að baki og þá var tekin hvíld við Vogastapa á Reykjanesi.85 Eftir það 

lagði einhver til að gangan viki út í móana, þar sem að það gæti mögulega stytt þeim leið og 

sparað þeim það að ganga á hörðum veginum, og var það gert. Það reyndist hins vegar vera 

síst léttara og voru margir fegnir þegar gangan komst aftur upp á veginn. Þar tóku við þeim 

fréttamenn sem höfðu leitað að göngufólkinu alllengi, og suma var farið að gruna að 

göngufólkið hefði jafnvel „svindlað“ með því að nota bíla til að skjóta sér meginþorrann af 

leiðinni.86 Þessi hluti leiðarinnar, sem náði um það bil frá Vogastapa til Kúagerðis, var 

erfiðasti hluti göngunnar. Ýmsar hindranir voru  í vegi fólksins eins og hraunklungur og 

vatnssósa leirflákar. Þetta leiddi til þess að fólki skrikaði oft fótur eða þá að það sökk upp að 

ökklum í votum leir. Þessi hluti leiðarinnar hefði í raun átt að vera um 11 kílómetra langur, 

en líklega var hann lengri þar sem leiðin var mjög bugðótt.87 Gangan var líka hvað fámennust 

einmitt um þetta leyti, þegar gengið var yfir móana. Ástæðan var sú að sumir sem höfðu 

byrjað gönguna treystu sér ekki til þess að ganga alla leið og höfðu tekið bíl frá hliðinu að 

herstöðinni til Kúagerðis sem var aðaláningarstaður göngufólksins. Þar fékk fólk sér kaffi 

og heita súpu. Í Kúagerði fór að fjölga aðeins í hópi göngufólksins þegar við bættist fólk sem 

kom á bílum bæði frá Keflavík og Reykjavík.88 

Eftir hádegið fór umferð í kringum gönguna að aukast. Þetta voru að miklu leyti bílar 

með forvitnu fólki sem vildi sjá hvað var í gangi. Það beindi myndavélum að göngufólki og 

misjafnlega velviljuðum hrópum. Aðrir litu aðeins vorkunnlega á göngufólkið og létu þar 

við sitja. Enginn þeirra sem fylgdust með var hins vegar til í að láta slag standa og slást með 

                                                           
84 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 16-17. 
85 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19.júní 1960, bls. 16. 
86 Hannes Finnsson, Framhaldslíf förumanns, bls. 174. 
87 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 18. 
88 Þjóðviljinn, 21. júní 1960, bls. 1, 10. 
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í för. Ekki þarf það að koma á óvart þar sem margir voru þreyttir og fótsárir. Það var ekki 

fyrr en komið var suður fyrir Hafnarfjörð að gangan fór að bera einhvern árangur. Þar þurfti 

gangan að vísu að bíða eftir því að lúðrasveit sem hafði lofað því að ganga í gegnum bæinn 

með henni léti sjá sig. Í millitíðinni komu margir Hafnfirðingar og Reykvíkingar til liðs við 

gönguna sem leiddi til þess að þegar haldið var áfram voru göngumennirnir orðnir allt að 

800 talsins.89 

Af þessu að dæma er ljóst að sú herferð sem hernámsandstæðingar réðust í dagana 

fyrir gönguna með því að upplýsa dagblöðin og kaupa auglýsingar í útvarpinu hafði áhrif, 

þar sem hundruð manna höfðu þegar drifið að þegar komið var í Hafnarfjörð. Eftir því sem 

á gönguna leið fjölgaði jafnt og þétt í henni. Þegar gangan kom niður í miðbæ Reykjavíkur 

var hún orðin að breiðfylkingu fólks.90 Við Lækjartorg beið síðan hópur fólks eftir því að 

gangan kæmi á áfangastað. Þar tók við útifundur sem var hápunktur dagskrárinnar, en þekktir 

hernámsandstæðingar tóku þar  til máls, eins og Jóhannes úr Kötlum. Á þessum fundi voru 

komnir saman um 10.000 manns sem verður að teljast mjög fjölmennt á íslenskan 

mælikvarða, ekki síst á þessum tíma.91 Þetta er einnig töluverður fjöldi ef haft er í huga að 

það voru aðeins rúmlega 200 manns sem hófu gönguna.  

  Viðbrögð þeirra sem voru andsnúnir hernámsandstæðingum voru hörð í garð 

Keflavíkurgöngunnar.  Morgunblaðið og Alþýðublaðið fjölluðu á mjög neikvæðan hátt um 

hana.  Morgunblaðið gerði því til dæmis skóna að göngumenn hafi hvílt sig í amerísku 

hermannatjaldi og drukkið kók.92 Þetta var vitnisburður um það sem koma skyldi þar sem 

stjórnarblöðin gerðu fátt annað en að rægja hernámsandstæðinga.   

 Í bók Ragnars Arnalds Æskubrek á Atómöld kemur fram að fyrsta Keflavíkurgangan 

hafi verið borin uppi af félögum úr Alþýðubandalaginu og Þjóðvarnarflokknum, þótt fólk úr 

öðrum flokkum hafi einnig tekið þátt í henni. Fullyrða má að gangan hafi skírskotað til fleiri 

andstæðinga hersetunnar og skotið styrkari stoðum undir málstaðinn. Hún sýndi einnig að 

sjónarmið þeirra nutu umtalsverðs fylgis meðal almennings. Stuðningsblöð 

                                                           
89 Hannes Sigfússon, „Fyrsti áfangi“, Keflavíkurgangan, 19. júní 1960, bls. 20. 
90 Hannes Finnsson, Framhaldslíf förumanns, bls. 174. 
91 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 180; Þjóðviljinn, 21. júní 1960, bls. 1, 10. 
92 Alþýðublaðið, 21. júní 1960, bls. 2; Morgunblaðið, 22. júní 1960, bls. 3.  
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ríkisstjórnarinnar gerðu hvað þau gátu til þess að gera sem minnst úr Keflavíkurgöngunni og 

vantöldu vafalaust fjölda þeirra sem tóku þátt í henni.93  
 

3. Stofnun Samtaka hernámsandstæðinga 
Eins og áður hefur komið fram þótti Keflavíkurgangan sumarið 1960 takast vel. Þetta varð 

hernámsandstæðingum hvatning til að halda baráttunni áfram með stofnun sérstakra 

samtaka. Í því skyni var ákveðið að halda svonefndan Þingvallafund í Valhöll í september 

1960, en 250 fulltrúar hvaðanæva af landinu sóttu hann.94  Með staðarvalinu, Þingvöllum, 

átti að gefa samtökunum sögulegt og þjóðernispólitískt vægi með táknrænum hætti í „nýrri“ 

sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar. Forseti fundarins, Guðni Jónsson, prófessor í sagnfræði við 

Háskóla Íslands,95  orðaði það svo í ræðu sinni á fundinum:  

Í dag leitar þjóðin enn til Þingvalla til þess að hefja nýja baráttu og strengja 
heit. Sjálfstæði þjóðarinnar og framtíð er enn í hættu. Hinar fornu 
Þursameyjar birtast nú í nýrri mynd. Þær eru sameinaðar í einni ófreskju: 
erlendri hersetu, sem ógnar tilveru þjóðarinnar. Því miður bera Íslendingar 
sjálfir hér fyrir þunga sök. Of margir Íslendingar hafa látið þröngsýna og 
ósjálfstæða stjórnmálamenn glepja sér sýn til þess að ljá erlendum 
hagsmunum stuðning og gera styrjaldaráróður þeirra að sínum. Blindaðir af 
pólitískum rétttrúnaði.96 

 

Meðal annarra þekktra einstaklinga sem tóku til máls á Þingvallafundinum má nefna Kjartan 

Ólafsson, fyrsta framkvæmdastjóra samtakanna, en hann var í Sósíalistaflokknum, Einar 

Braga og Gils Guðmundsson, félaga í Þjóðvarnarflokknum.97 Þeir Einar Bragi og Gils höfðu 

starfað saman áður í Friðlýstu landi, eins og margir aðrir helstu áhrifamenn samtakanna. 

Þingvallafundurinn stóð í þrjá daga og mætti mikill mannfjöldi á útisamkomu sem  haldin 

var á öðrum degi hans.98 Ragnar Arnalds, einn forystumanna samtakanna, telur að á bilinu 

sex til sjö þúsund manns hafi sótt þennan útifund sem hafði verið vel auglýstur dagana á 

undan.99 Reyndar þótti sumum undarlegt að hann skyldi haldinn á vestari barmi 

                                                           
93 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld, bls. 292-294; Vísir, 24. júní 1960. 
94 Hannes Sigfússon, Framhaldslíf förumanns, bls. 175. 
95 Vef. „Guðni Jónsson“, mbl.is, https://www.mbl.is/greinasafn/grein/617676/. Sótt 26. febrúar 2018. 
96 Guðni Jónsson, (án titils), Þingvallafundurinn 1960, bls. 11. 
97 Þjóðviljinn, 10. september 1960 bls. 1,3,5. 
98 Þjóðviljinn, 11. september 1960, bls. 1,10. 
99 Sjá t.d.: Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 6,  
reikningur nr. 19928. Dagsetningu vantar; Sama, reikningur nr. 19763. Dagsetningu vantar. 



 

18 
 

Almannagjár, en ástæða þess var sú að Þingvallanefnd hafði lagt blátt bann við því að fólk 

safnaðist saman í þjóðgarðinum sjálfum. Stjórnarblöðin áttu eftir að gera sér mat úr 

staðarvalinu og uppnefndu samkomuna „Brúsastaðafundinn“ eftir bænum í hlíðinni vestan 

við Þingvelli til þess að gera lítið úr hernámsandstæðingum. Í augum Morgunblaðsins var 

„Brúsastaðahreyfingin“ aðeins einn angi af alþjóðlegri sókn kommúnista til að grafa undan 

samstarfi lýðræðisþjóða. Í lok fundarins á þriðja degi var haldin önnur útisamkoma, en í 

þetta skipti var hún haldin í miðbæ Reykjavíkur. Þar fluttu forystumenn samtakanna ræður 

og Ragnar Arnalds fékk það hlutverk að kynna svonefnt ávarp til Íslendinga sem fundurinn 

sendi frá sér.100 Ávarpinu var greinilega ætlað að vekja upp þjóðernislegar tilfinningar til 

stuðnings baráttunni gegn erlendri hersetu. Það hófst svo:    

Hvaðanæva af landinu höfum vér komið hér saman til að andmæla þrásetu 
framandi hers í landi voru, til að vara þjóð vora við geigvænlegri 
tortímingarhættu og til að brýna hana við heiður hennar og manndóm að rísa 
gegn þeirri ósvinnu, að ættjörð hennar sé leigð undir framandi vígstöðvar. Í 
rúm tuttugu ár höfum vér búið í landi voru í tvíbýli við erlenda hermenn, og 
allt þjóðlíf vort ber mein þar af. Vér höfum afhent framandi stórveldi 
landsréttindi á ákveðnum svæðum, opnað vígdrekum þess landhelgi vora og 
lofthelgi, látið við gangast, að fullveldisyfirlýsingin um ævarandi hlutleysi sé 
svívirt.101 
 

Meginhlutverk Þingvallafundarins var að koma framtíðarskipan Samtaka hernáms-

andstæðinga í fast form. Samþykkt voru ný lög fyrir samtökin sem lutu að stjórn og 

stefnumörkun þeirra.  Þar segir m.a.:  

2. grein: Hlutverk samtakanna er að berjast fyrir afnámi herstöðva á Íslandi 
og hlutleysi Íslands í hernaðarátökum og standa gegn hvers konar erlendri 
ásælni. 
3. grein: Samtökin hyggjast sameina Íslendinga, hvar í flokki sem þeir standa, 
til sóknar að fyrr greindu marki. 
4. grein: Samtökin taka ekki afstöðu til annarra mála en þeirra, sem um getur 
í 2. grein. Samtökin taka ekki þátt, beint eða óbeint, í kosningum til Alþingis. 
Samtökin leitast við að vinna menn úr öllum stjórnmálaflokkum til starfs fyrir 
brottflutningi alls erlends herliðs úr landinu.102 
 

                                                           
100 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld, bls. 296-297. 
101 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 156.  
102 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 22. 
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Eins og hér sést voru opinberu markmið samtakanna að berjast gegn veru hersins, gera landið 

hlutlaust og berjast gegn „erlendri ásælni“, en ekki að taka með beinum hætti þátt í 

flokkspólitísku starfi. Athygli vekur einnig að NATO er ekki nefnt sérstaklega á nafn, enda 

tóku samtökin ekki formlega afstöðu til bandalagsaðildarinnar í því augnamiði að ná sem 

breiðastri samstöðu um meginmarkmiðið að koma Bandaríkjaher úr landi. Þetta var gert til 

þess að forðast „kommúnistastimpil“ þannig að Framsóknarmenn sæju sér fært að ganga til 

liðs við samtökin.103  

 Grundvallareiningarnar í starfi Samtakanna hernámsandstæðinga voru kallaðar 

héraðsnefndir.  Þær störfuðu í hverju sveitarfélagi á landinu og hlutverk þeirra var að 

framfylgja þeirri stefnu sem stjórn samtakanna markaði. Engir skráðir félagar voru í 

Samtökum hernámsandstæðinga, en héraðsnefndirnar fengu iðulega til liðs við sig 

stuðningsmenn gegn hersetunni.  Erfitt er að áætla nákvæmlega hversu margir tóku þátt í 

starfi samtakanna, en gera má ráð fyrir því að a.m.k. 1000 manns hafi á einhverjum 

tímapunkti gert það. Það mat er byggt  á  fjölda fulltrúa á Þingvallafundinum, en þeir 250, 

sem sóttu hann, voru valdir  af héraðsnefndunum, þar sem fimm eða fleiri félagar sátu.104   

  Á Þingvallafundinum var skipuð stjórn samtakanna. Æðsta nefnd samtakanna var hin 

svokallaða landsnefnd. Hún hittist annað hvert ár, en hin árin voru haldnir landsfundir sem 

þjónuðu svipuðu hlutverki. Landsnefndin mótaði baráttuaðferðir samtakanna á landsfundum 

og fór með æðsta vald í öllum málefnum þeirra.105 Sá hluti landsnefndar sem bjó í Reykjavík 

og Reykjaneskjördæmi myndaði hins vegar miðnefnd samtakanna. Hún var skipuð 34 

nefndarmönnum og var ætlað að stýra samtökunum á milli funda landsnefndar. Ef alvarlegur 

ágreiningur reis innan nefndarinnar gátu fimm félagar krafist þess að landsnefnd yrði kölluð 

saman til þess að leysa úr honum. Undir miðnefnd heyrði síðan framkvæmdanefnd, en hún 

var skipuð sjö miðnefndarmönnum og hafði yfirumsjón með daglegum rekstri 

samtakanna.106  

                                                           
103 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 182. 
104 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018; sjá t.d. lista yfir héraðsnefndir í Borgarfjarðasýslu. 
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 5, örk 1, 
Borgarfjarðarsýsla. Dagsetningu vantar. 
105Sjá Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 23. ; Viðtal við Ragnar Arnalds 10. feb. 2018. 
106 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 23. 
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   Þótt landsnefndin væri valdamesta nefndin innan samtakanna að forminu til fór 

miðnefndin með raunveruleg völd. Hún stjórnaði samtökunum milli landsnefndarfunda, sem 

haldnir voru einu sinni á ári, og kom saman mun oftar eða u.þ.b. mánaðarlega.107  Auk þess 

áttu allir miðnefndarmenn einnig sæti í landsnefndinni. Í fyrstu miðnefndinni voru allir 

forystumenn samtakanna, eins og Kjartan Ólafsson, Ragnar Arnalds, Einar Bragi og Drífa 

Viðar,108 en þau höfðu mest áhrif innan þeirra og komu að ákvarðanatöku um meginmál.109  

  

Félagsgerð Samtaka hernámsandstæðinga 

Eins og fram kom í kaflanum um fyrirrennara Samtaka hernámsandstæðinga voru helstu 

andstæðingar hersins í upphafi að mestu leyti á vinstri væng stjórnmálanna. Hér má nefna 

félaga í Alþýðubandalaginu, kosningabandalagi Sósíalista og vinstri sósíaldemókrata, 

Þjóðvarnarmenn og Framsóknarmenn. Kjartan Ólafsson var framkvæmdastjóri samtakanna 

á árunum 1960–1962, þ.e. áður en hann varð framkvæmdastjóri Sósíalistaflokksins.110 

Ragnar Arnalds var ritstjóri Frjálsrar þjóðar árið 1960 þegar samtökin voru stofnuð og síðan 

málgagns þeirra, Dagfara, á árunum 1961–1962 og aftur árið 1964. Hann var síðan kjörinn 

á þing fyrir Alþýðubandalagið árið 1963 og varð fyrsti formaður þess þegar það var gert að 

stjórnmálaflokki árið 1968.111  Gils Guðmundsson sat á þingi fyrir Þjóðvarnarflokkinn á 

árunum 1953–1956, var ritari flokksins á tímabilinu 1953–1960 og varaformaður á árunum 

1960–1962. Hann varð síðan þingmaður Alþýðubandalagsins árið 1963.112 Margir félagar í 

samtökunum voru þó ekki Sósíalistar eða Þjóðvarnarmenn.  Þar var til dæmis nokkur fjöldi 

Framsóknarmanna.113 Framsóknarmenn höfðu ávallt verið klofnir í afstöðu sinni til 

hermálanna. Þótt mikill meirihluti þingmanna Framsóknarflokksins hefði greitt atkvæði sitt 

                                                           
107 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
108 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 22.  
109 Sjá t.d.: Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn, Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, 
Gerðabækur miðnefndar I og 2. 
110  Vef. „Kjartan Ólafsson“, Alþingi, https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=378. Sótt 26. febrúar 
2018. 
111 Vef. „Ragnar Arnalds“, Alþingi, https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=488. Sótt 26. febrúar 
2018. 
112 Vef. „Gils Guðmundsson“, Alþingi, https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=164. Sótt 26. febrúar 
2018. 
113 Einar Bragi, „Tuttugu ár í hernámsfjötrum“, Keflavíkurgangan, 19.06.1960, bls. 5; Viðtal við Ragnar 
Arnalds, 10. febrúar 2018. 
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með NATO-aðildinni árið 1949 var einn þeirra á móti, auk þess sem tveir aðrir sátu hjá, en 

annar þeirra var formaðurinn Hermann Jónasson. Reyndar stóðu allir Framsóknarmenn að 

varnarsamningnum við Bandaríkin árið 1951.114 Þeir áttu engu að síður eftir að standa með 

Alþýðuflokksmönnum að þingsályktunartillögu um brottför Bandaríkjahers árið 1956,115 þó 

henni væri ekki framfylgt í vinstri stjórn Hermanns Jónassonar á árunum 1956–1958.116  

Framsóknarmenn voru veikir fyrir í höfuðborginni en sterkir úti á landi, þar sem margir 

studdu Samtök hernámsandstæðinga. Í höfuðborginni voru það hins vegar 

Alþýðubandalagsmenn og Þjóðvarnarmenn sem fóru fyrir andstöðunni gegn hernum.117 

Þessi staðreynd hafði áhrif á skipan miðnefndarinnar, en þar sat fólk frá Reykjavík og 

Reykjaneskjördæmi,118 sem þýðir að Þjóðvarnarmenn og Sósíalistar voru mjög áhrifamiklir 

innan þeirra.  

Það hversu lituð samtökin voru af Alþýðubandalagsmönnum og Þjóðvarnarmönnum 

jók  tortryggni þeirra sem studdu Alþýðuflokkinn og Sjálfstæðisflokkinn. Það hefur líklega 

gert þeim sem vildu ekki kenna sig með jafn afdráttarlausum hætti við vinstrimennsku, eins 

og Framsóknarmönnum, erfiðara um vik að athafna sig bæði innan og utan samtakanna.119 

Stjórnarliðar deildu til dæmis um það hvenær Keflavíkurgangan árið 1962 ætti að vera 

haldin. Sumir lögðu áherslu á að ekki yrði gengið í maí vegna sveitarstjórnarkosninga, þar 

sem þeir óttuðust að starf samtakanna gæti þá dregist inn í flokkspólitísk átök.  Einnig var 

ágreiningur um reglur um framboð í miðnefnd. Þar kom m.a. fram það viðhorf að enginn 

miðnefndarmaður tæki sæti á lista stjórnmálaflokka í borgarstjórnarnkosningunum það ár. 

Það var einkum framsóknarkonan Valborg Bentsdóttir, en hún var varaborgarfulltrúi 

flokksins árin 1958–1962, sem var talsmaður þess.120 Nokkrir miðnefndarmenn höfðu 

ákveðið að bjóða sig fram í kosningunum, eins og til dæmis Ragnar Arnalds, Kjartan 

                                                           
114 Þórarinn Þórarinsson, Sókn og sigrar,  annað bindi, bls. 196, 219.  
115 Sama, bls. 263-265; 668 þingsályktun, 28. mars 1956.  
116 Ragnar Arnalds, Sjálfstæðið er sívirk auðlind, bls. 136; Valur Ingimundarson, Í eldlínu kalda stríðins, bls. 
138, 299.   
117 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
118 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 23.  
119 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
120 Sjá t.d. Vef. „Reykjavík 1958“, Kosningasaga, 
https://kosningasaga.wordpress.com/sveitarstjornarkosningar/hofudborgarsvaedid/reykjavik/reykjavik-til-
1994/reykjavik-1958/, og : Vef. „Valborg Bentsdóttir skrifstofustjóri látin“, mbl.is,  
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/76632/.  Sótt 26. febrúar 2018. 
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Ólafsson, Jónas Árnason, rithöfundur og Oddur Björnsson, bókavörður og leikskáld. Jónas 

og Oddur drógu framboð sín til baka, en Ragnar og Kjartan stóðu við þá ákvörðun að bjóða 

sig fram og tóku sæti á lista Alþýðubandalagsins.121 Ein helsta ástæða þess pólitíska óróa 

sem varð innan samtakanna árið 1962 var sú ákvörðun Þjóðvarnarflokksins, sem hafði mátt 

sín lítils eftir að hafa fallið af þingi árið 1956, að bjóða fram í borgarstjórnarkosningum 1962. 

Sósíalistar tóku því illa því að þeir óttuðust að flokkurinn mundi sækja fylgi frá kjósendum 

Alþýðubandalagsins. Þetta leiddi til deilna innan stjórnar samtakanna og varð til þess að 

Kjartan Ólafsson hætti sem framkvæmdastjóri.122 

Það að samtökin skyldu vera óflokkspólitísk þýddi að oft þurfti að leita málamiðlana 

til þess að halda samtökunum saman. Þetta átti sérstaklega við þegar stóraðgerðir á borð við 

Keflavíkurgöngur voru undirbúnar. Reynt var að forðast að hafa ræðumenn sem voru 

áhrifamenn innan Sósíalistaflokksins og í staðinn voru fengnir menn sem voru minna 

þekktir. Þetta var gert til að sætta mismunandi öfl innan Samtaka hernámsandstæðinga. Hér 

þurfti sérstaklega að gæta  að Framsóknarmönnum, þar sem flokkurinn var klofinn í sinni 

afstöðu til hermálsins.123 Því hefði aldrei verið mögulegt fyrir samtökin að láta menn eins og 

Brynjólf Bjarnason eða aðra forystumenn Sósíalista tala fyrir hönd samtakanna.  

Þegar litið er yfir þá reglulegu starfsemi sem samtökin þurftu að bera kostnað af 

kemur í ljós að  hún var ekki mjög viðamikil. Venjulegir starfsmenn á skrifstofu samtakanna 

voru í mesta lagi tveir þegar best lét, fyrir utan framkvæmdastjórann. Af starfsmönnum 

samtakanna ber helst að nefna Jón Baldvin Hannibalsson og frú Vigdísi Finnbogadóttur, en 

þau störfuðu hjá samtökunum á fyrstu árum þeirra.124 Samtökin gáfu út blaðið Dagfara, en 

þar var að finna ýmsar greinar um baráttu gegn hernum og málum sem  tengdust fullveldi 

Íslands eins og inngöngu Íslands í Efnahagsbandalag Evrópu, sem mikið er fjallað um í 

blaðinu.125 

 

 

                                                           
121 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
miðnefndar 1, 28. apríl 1968, bls. 86-91. 
122 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
123 Rúnar Ármann Arthúrsson, Jónas Árnason, bls. 117. 
124 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 4. október 1960, bls. 7. 
125 Dagfari, 1. febrúar 1962, bls. 4-6. 
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Fjármögnun samtakanna 

Helsta leiðin til að afla Samtökum hernámsandstæðinga tekna var að efna til happdrættis.    

Vinningarnir í fyrsta happdrætti samtakanna árið 1961 voru veglegir. Hér bar hæst 

Volkswagen bíll, en aðrir vinningar voru málverk eftir þekkta málara og húsgögn af ýmsu 

tagi. Öllum happdrættismiðunum var skipt niður í 10 miða blokkir, en hver miði átti að kosta 

25 krónur. 126 Til þess að selja miðana fengu samtökin til liðs við sig ýmsa félaga sem sinntu 

starfinu í sjálfboðavinnu.127 Þessi fjáröflunarleið samtakanna hélt áfram lengi vel, en þau 

notuðu einnig aðrar aðferðir. Samtökin fengu til dæmis að gefa út bókina Hríðarspor eftir 

ljóðskáldið Guðmund Böðvarsson og héldu eftir hagnaðinum af henni.128 Samtökin virðast 

einnig hafa innheimt styrktargjöld að einhverju marki á meðal velunnara þeirra, þótt það hafi 

gengið misjafnlega.  Þessar aðferðir dugðu ekki alltaf til fjáröflunar og fjárhagur samtakanna 

var iðulega mjög bágur, jafnvel á fyrstu árum þeirra.129 Þetta kom sérstaklega í ljós á seinni 

hluta 7. áratugarins.  Til að rétta af fjárhag samtakanna voru miðnefndarmenn eitt sinn beðnir 

um að láta af hendi rakna 500-1000 krónur.  Samtökin höfðu þá tapað 100.000 krónum á 

svokallaðri menningarviku sem þau héldu. Ekki hlýddu allir miðnefndarmenn kallinu, en þó 

safnaðist nógu mikið fé til að forða því að samtökin færu í þrot.  Þá höfðu samtökin tekið 

30.000 króna víxil á þessu tímabili, sem var nokkur upphæð á þeim tíma eða um það bil 

420.000 krónur að núvirði. Samkvæmt gerðabók miðnefndarinnar frá september 1967 

skulduðu samtökin enn um 7-8000 krónur af þeim víxli, eða um 100-125.000 krónur á gengi 

dagsins í dag.130  Þessi slæma fjárhagsstaða samtakanna átti án efa þátt í að veikja samtökin 

og draga úr áhuga félagsmanna á starfinu, þó að hún hafi líklega ekki skipt sköpum þegar 

leitað er skýringa á því hvers vegna samtökin hættu starfsemi í lok 7. áratugarins. 

 

                                                           
126 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
miðnefndar I, 1. febrúar 1961, 1 mars 1961, bls. 24, 26.  
127 Sjá t.d. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 4, 
bréf frá Sigurði Björgvinssyni, 17. september 1961. 
128 Guðmundur Böðvarsson, Hríðarspor, bls. 10 
129 Sjá t.d. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, 
gerðabók framkvæmdanefndar, 23. október 1962, bls. 118.  
130 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn.  Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar Samtaka hernámsandstæðinga, 2. bók, 8. nóvember 1962, bls. 3; Sama, gerðabók 
miðnefndar 2, september 1967, 21. nóvember 1967, bls. 53, 57. 21.;  Vef. „Verðbólgureiknir“, Excel.is. Sótt 
26. febrúar 2018. 
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4. Undirskriftasöfnun gegn hernum 1960-1961 
Á Þingvallafundinum árið 1960 var ákveðið að efna til undirskriftasöfnunar um land allt til 

þess að fylgja eftir kröfunni um afnám herstöðva á Íslandi.131 Sú hugmynd að fá sem flesta 

Íslendinga til þess að skrifa undir áskorun um brottför hersins var ekki ný af nálinni, en 

Andspyrnuhreyfing gegn her í landi hafði staðið fyrir undirskriftasöfnun á 6. áratugnum, 

eins og vikið hefur verið að.132 Hugsanlegt er að einhverjir sem höfðu tekið þátt í þeim 

samtökum hafi komið henni aftur á framfæri við Samtök hernámsandstæðinga. Samkvæmt 

Kjartani Ólafssyni, sem var í undirbúningsnefnd fyrir Þingvallafundinn, hafði ekkert verið 

rætt um slíka undirskriftasöfnun áður en boðað var til hennar. Kjartan telur að tillagan hafi 

verið samþykkt með engum mótatkvæðum þar sem fólk hafi verið mjög sigurglatt á þessum 

fundi, enda hafði Keflavíkurgangan gengið mjög vel.133 Með því að efna til 

undirskriftasöfnunar um hermálið var ætlunin að setja þrýsting á ríkisstjórnina með því sýna 

fram á það að meirihluti landsmanna væri andvígur bandarískri hersetu.  

 Samtökin ákváðu að söfnunin skyldi hefjast fyrst í ákveðnum sýslum og kaupstöðum 

úti á landi og eins fljótt og mögulegt var, en hér var um að ræða Austur-Skaftafellssýslu, 

Húsavík og Borgarfjarðarsýslu. Eftir að byrjað var að safna þar átti síðan að hefjast handa í 

sex bæjar- og sveitarfélögum að minnsta kosti mánaðarlega, þar til að búið væri að safna 

undirskriftum í þeim öllum.134 Ef litið er á undirskriftalistana sést að þessir fyrstu staðir sem 

safnað var á voru á meðal þeirra þar sem söfnunin gekk best.135 Til þess að koma 

undirskriftasöfnuninni af stað og hvetja menn til þess að taka þátt beittu samtökin ýmsum 

aðferðum. Ein þeirra var til dæmis að skrifa fimm hvatningarbréf til ýmissa stuðningsmanna 

og héraðsnefnda samtakanna úti á landi og var ljóðskáldinu Einari Braga falið að skrifa 

þau.136 Fjögur af þessum bréfum voru stíluð sérstaklega á íbúa ákveðinna sýslna úti á landi. 

Í þessum bréfum voru raktir atburðir ársins sem leiddu til stofnunar Samtaka 

                                                           
131 Frjáls þjóð, 17.september 1960, bls. 5.   
132 Lbs.- Hbs, Þjóðareining gegn her í landi, Undirskriftalistar. Dagsetningu vantar. 
133 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
134 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 13. október 1960, bls. 10. 
135 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, öskjur 11-12, 
undirskriftalistar. Dagsetningu vantar. 
136 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 13. október 1960, bls. 11.  
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hernámsandstæðinga.137 Þegar ákveðið hafði verið hvar átti að byrja og búið var að koma 

bréfum til fólks úti á landi þurftu samtökin að komast að því hvernig væri best að hafa 

umsjón með söfnuninni á landsbyggðinni. Einar Bragi lagði til að ákveðnir menn sem væru 

staddir í Reykjavík yrðu sendir út á land til þess að stýra henni fyrir hönd samtakanna.  Hann 

lagði til að hann sjálfur tæki að sér Múlasýslur og Neskaupsstað, Ragnar Arnalds og 

Guðmundur J. Guðmundsson sæju um Snæfellsnes- og Hnappadalssýslu og að aðrir fulltrúar 

samtakanna hefðu umsjón með öðrum sýslum.138 Hafa þeir þá væntanlega átt að hafa umsjón 

með henni í samstarfi við héraðsnefndir á þessum svæðum. Ekki kemur fram í gerðabók 

framkvæmdanefndarinnar hvort tillaga Einars Braga hafi verið samþykkt, en mjög líklegt er 

að svo hafi verið. Ragnars Arnalds tiltekur til dæmis í bók sinni  Æskubrek á Atómöld að 

hann hafi einmitt farið í slíka ferð á vegum samtakanna. Til þess að safna undirskriftunum 

úti á landi heimsóttu útsendarar samtakanna nánast hvern einasta bæ og töluðu við ábúendur 

til þess að fá þá til þess að skrifa undir.139 

 Við skipulag söfnunarinnar kom upp sú spurning hvort undirskriftalistarnir yrðu 

gerðir opinberir og hvort persónuupplýsingum um þá sem skrifuðu undir yrði haldið 

leyndum. Þetta töldu hernámsandstæðingar vera mikilvægt þar sem þeir bjuggust við að 

stuðningsmenn við dvöl Bandaríkjahers á Íslandi hefðu í hótunum við fólk sem leitað væri 

til  í því skyni að koma í veg fyrir framgang söfnunarinnar. Ætlun hernámsandstæðinga var 

að líta á hverja undirskrift sem trúnaðarmál, en að staðfesta heildarniðurstöðurnar 

opinberlega á þann hátt að ekki yrði hægt að vefengja niðurstöðuna. Aldrei var þó útskýrt 

nánar hvernig átti að framkvæma þetta.140 

 Undirskriftasöfnun samtakanna gekk einna best úti á landi. Í ýmsum sveitum og 

minni bæjarfélögum skrifaði yfir helmingur og jafnvel allt upp undir 90% íbúanna undir 

áskorun hernámsandstæðinga.141 Helsta ástæða þess var líklega styrkur Framsóknarflokksins 

á landsbyggðinni. Þótt flokkurinn væri klofinn í þessu máli voru margir flokksmenn andvígir 

hersetunni og því hefur styrkur þeirra þar eflaust skilað mörgum undirskriftum. Önnur 

skýring er sú að hernámsandstæðingar á landsbyggðinni höfðu náin og góð tengsl við þá sem 

                                                           
137 Sjá t.d. Bréf frá Samtökum hernámsandstæðinga, 1. nóvember 1960, bls. 3-14. 
138 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 9. desember 1960, bls. 26.  
139 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld, bls. 310-311. 
140 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 48. 
141 Þjóðviljinn, 21.júní 1961, bls. 7. 



 

26 
 

þeir þurftu að sannfæra um að skrifa undir, enda voru samfélögin þar miklu minni. Margir 

þeirra sem skrifuðu undir hafa líklega verið fjölskyldumeðlimir, vinir eða kunningjar 

hernámsandstæðinga af einhverju tagi. Til þess að fá fólk til þess að skrifa undir fóru 

hernámsandstæðingarnir inn á heimili fólks og eyddu töluverðum tíma þar, settust þar niður 

og ræddu við fólkið yfir kaffibolla.  Þeir gátu því rökrætt þetta mál ýtarlega við fólk áður en 

það skrifaði undir.142 

Í Reykjavík var málum hins vegar öðru vísi háttað. Skipulag söfnunarinnar þar var 

þannig að yfirhverfanefnd samtakanna átti að skipta borginni í 10-15 aðalhverfi; 

undirnefndum var síðan ætlað að skipta hverju aðalhverfi í einingar með um 500 íbúum.  

Sérstakri hverfanefnd var falið að skipuleggja undirskriftasöfnunina innan hverrar einingar, 

en í henni áttu ekki að vera færri en fimm menn. Ætlunin var að hverfanefndirnar yrðu um 

140 að tölu og hverfanefndarmenn ekki færri en 700, en voru sennilega nær 1000. Ákveðið 

var að undirskriftasöfnunin hæfist á fyrsta árfjórðungi 1961.143 Eins og sést á þessari lýsingu 

var um allmikla framkvæmd að ræða fyrir samtökin. Til þess að fá nógu marga sjálfboðaliða 

var ákveðið að boða til liðsfundar í Tjarnarbíói 15. febrúar 1961. Þar skyldu sjálfboðaliðarnir 

skrá sig fyrir söfnunina sem átti síðan að hefjast 15. mars. Sjálfboðaliðarnir áttu auðvitað að 

starfa samkvæmt því skipulagi sem hér hefur verið rakið, en fyrst í stað var þeim ætlað að 

safna undirskriftum frá vinum og kunningjum og á vinnustöðum sínum.144 

 Undirskriftasöfnunin í Reykjavík taldist síðan vera formlega hafin eftir að samtökin 

héldu borgarafund í Austurbæjarbíói. Samkvæmt Frjálsri þjóð var fundurinn þéttsetinn og 

þurftu menn jafnvel að standa allan tímann.145 Þeir sem tóku að sér að safna undirskriftum í 

Reykjavík fengu mjög ítarlegar leiðbeiningar um framkvæmd söfnunarinnar. Eftir að 

safnararnir höfðu safnað undirskriftum á meðal vina og ættingja áttu þeir að leita með 

skipulögðum hætti til borgarbúa. Leita átti til sérhvers borgarbúa, sem var fæddur 1940 eða 

fyrr. Til þess að gera það fengu safnarar úrklippu úr íbúaskrá Reykjavíkur og átti síðan að 

                                                           
142 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
143 Bréf frá Samtökum hernámsandstæðinga, 15. október 1960, bls. 6. 
144 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 10. febrúar 1961, bls. 37. 
145 Frjáls þjóð, 18. mars 1961, bls. 1, 6. 
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merkja við hvern þann sem skrifaði undir. Hver og einn safnari fékk síðan 15-20 íbúðir í 

sinn hlut sem hann átti að ganga í og biðja um undirskriftir.146  

 

Áformin renna út í sandinn  

Þrátt fyrir metnað og skipulagsvilja fór undirskriftasöfnunin út um þúfur af nokkrum 

ástæðum. Ekki er hægt að segja að dræm þátttaka í sveitum landsins hafi ráðið úrslitum, 

enda náðist iðulega að fá yfir helming kosningabærra manna þar til þess að skrifa undir 

listann. Samtökin lentu hins vegar í töluvert meiri vandræðum í þéttbýlinu, sérstaklega í 

Reykjavík, en það varð Akkilesarhæll söfnunarinnar.  Ragnar Arnalds var ekki í vafa um að 

ein helsta ástæða þess að svo illa tókst til var að Morgunblaðið og önnur blöð sem hlynnt 

voru Varnarliðinu hófu mikla áróðursherferð gegn Samtökum hernámsandstæðinga. Leiddi 

það til þess að margir óttuðust pólitískar ofsóknir eða jafnvel atvinnukúgun.147  

 Slæmu gengi undirskriftasöfnunarinnar í bænum er best lýst í skýrslu sem Kjartan 

Ólafsson samdi fyrir samtökin: 

 

Í Reykjavík hefur söfnun gengið hægar en ákjósanlegt hefði verið. Skrifstofu 
samtakanna er nú kunnugt um um það bil 4100 undirskriftir Reykvíkinga eða 
sem næst 10% þeirra, sem eru á kjörskrá. Skipulagi söfnunarinnar hefur verið 
mjög ábótavant og hygg ég að fullyrða megi, að enn hafi ekki verið haft 
samband við helming bæjarbúa. Mjög mikið af undirskriftalistum er enn í 
höndum fólks víðs vegar um bæinn, og mun það vera fullar tvær þúsundir 
manna, sem fengið hafa lista senda, en enn hafa enga grein gert fyrir afdrifum 
þeirra. Á slíkum listum má ætla að liggi all mikið af nöfnum, enda þótt margir 
þeirra séu auðir. Ljóst er að í Reykjavík er meginátakið í söfnuninni enn ógert 
og tel ég rétt að við setjum okkur að hrinda því í framkvæmd næsta haust – 
og notfæra okkur vel þá reynslu, sem fengin er.148 
 

Önnur ástæða þess hversu erfitt reyndist að framkvæma söfnunina er sú að 

hernámsandstæðingar áttu í meiri erfiðleikum með að ræða þetta mál við íbúa Reykjavíkur. 

                                                           
Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 2, 
leiðbeiningar fyrir safnara. Dagsetningu vantar. 
147 Ragnar Arnalds, Sjálfstæðið er sívirk auðlind, bls. 138. 
148  Skjala- og heimildasafn. Samtök hernaðarandstæðinga, Kjartan Ólafsson, „Lokakafli - Staðan í 
undirskriftasöfnuninni“, bls. 1, 8. júní 1961. 
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Í bænum þurftu hernámsandstæðingar að hitta margt ókunnugt fólk. Það bjó oft í stórum 

fjölbýlishúsum og þurftu menn þá að reyna að sannfæra íbúana um að taka þátt í gegnum 

dyrasímann. Það gekk ekkert sérlega vel.149 Því er nokkuð ljóst að ýmsir erfiðleikar stóðu 

söfnuninni fyrir þrifum í Reykjavík.  

 Líklegt er að Samtök hernámsandstæðinga hefðu átt á brattann að sækja við að fá 

fólk til þess að skrifa undir listann, jafnvel þótt að þeim hefði tekist að innheimta alla 

undirskriftalista og eiga í betri samskiptum við Reykvíkinga. Samanlagt fylgi 

stjórnarflokkanna, Sjálfstæðisflokksins og Alþýðuflokksins, var mjög mikið í Reykjavík. 

Þetta er hægt að sjá með því að líta á kosningaúrslit í seinni þingkosningunum 1959 og 

bæjarstjórnarkosningunum 1962, einu ári eftir undirskriftasöfnunina. Sjálfstæðisflokkurinn 

fékk tæplega 47% allra greiddra atkvæða í Reykjavík í Alþingiskosningunum 1959 og um 

53% atkvæða í bæjarstjórnarkosningunum 1962. Alþýðuflokkurinn fékk hins vegar um 17% 

atkvæða í þingkosningunum og um 10% atkvæða í bæjarstjórnarkosningum.150 Þar sem 

þessir flokkar studdu varnarsamninginn mátti ætla  að  um og yfir helmingur atkvæðisbærra 

Reykvíkinga hafi verið mótfallnir hernámsandstæðingum þegar í upphafi söfnunarinnar. 

Þetta hefur væntanlega gert hernámsandstæðingum enn erfiðara fyrir, enda var markmið 

söfnunarinnar að fá yfir 50% Íslendinga til þess að skrifa undir.151 Því var mjög mikilvægt 

að ná jafn góðum árangri í fjölmennasta bæ landsins, en það tókst ekki. 

 Áhrif undirskriftasöfnunarinnar urðu eins og gefur að skilja ekki mikil. Ýmsar 

staðreyndir varðandi það hvernig söfnunin gekk á vissum stöðum áttu hins vegar eftir að 

verða hernámsandstæðingum efni í áróður næstu árin. Til dæmis lagði Þjóðviljinn mikið upp 

úr því í september árið 1962 að meirihluti íbúa í sjö sýslum hefði ritað nafn sitt á 

undirskriftalistana. Sérstaklega var nefnt að 87% íbúa í Tálknafjarðarhreppi hafi skrifað 

undir listann og yfir 60%  margra annarra sveitarfélaga, eins og Sandvíkurhrepps og 

Álftavershrepps.152 Samtökin sjálf áttu síðan eftir að notfæra sér þessar tölur af og til í 

                                                           
149 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
150Vef. „Reykjavík 1959(okt)“. Kosningasaga. 
https://kosningasaga.wordpress.com/althingiskosningar/kjordaemaskipan-1959-1999/reykjavik/reykjavik-
1959okt/, Vef. „Reykjavík 1962“. Kosningasaga. 
https://kosningasaga.wordpress.com/sveitarstjornarkosningar/hofudborgarsvaedid/reykjavik/reykjavik-til-
1994/reykjavik-1962/. Sótt 26. febrúar 2018. 
151 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
152 Þjóðviljinn, 15. september 1962, bls. 1. 
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málflutningi sínum. Ber hér að nefna að þegar Lyndon B. Johnson, varaforseti 

Bandaríkjanna, kom til landsins árið 1963, sendu samtökin honum mótmælaorðsendingu, 

þar sem var m.a. minnst á að um 90% íbúa sumra byggðarlaga væru á móti veru hersins.153 

Hér var því gert sem mest úr jákvæðum niðurstöðum úr þessari undirskriftasöfnun. 

 

Umfjöllun um undirskriftasöfnunina 

Umfjöllun um undirskriftasöfnunina í dagblöðum þessa tímabils var mjög hlutdræg og fór 

hún eftir því hvort að blöðin voru með eða á móti hernum. Þjóðviljinn og Frjáls þjóð fjölluðu 

um söfnunina á jákvæðan hátt. Frjáls þjóð ræddi um það að hver og einn Íslendingur gæti 

með þessu sýnt svart á hvítu hvort að hann væri á móti „þeirri siðspillingu og þjóðarvoða“ 

sem herstöðvarnar sköpuðu. Blaðið gekk meira að segja svo langt að skamma þá sem ekki 

vildu skrifa undir og kallaði það smán.154 Þjóðviljinn var einnig mjög jákvæður í garð 

söfnunarinnar og notaði, eins og minnst hefur verið á, ýmsar tölur úr henni til að styðja við 

málstað hernámsandstæðinga. Sumir pistlahöfundar blaðsins litu að auki svo á að með því 

að skipuleggja söfnunina væri verið að heyja  nýja sjálfstæðisbaráttu.155 

 Þau blöð sem voru hlynnt hersetunni voru hins vegar allt annað en ánægð með þessa 

söfnun, sérstaklega í borginni. Þar ber helst að nefna Morgunblaðið. Eins og áður hefur verið 

minnst á hóf blaðið mikla áróðursherferð gegn undirskriftasöfnuninni. Blaðið kenndi 

hernámsandstæðinga við kommúnisma og kallaði undirskriftasöfnunina „Moskvuvíxilinn“. 

Hér  var um að ræða augljósa aðdróttun þess efnis að söfnunin væri einhvers konar bragð 

sem yfirvöld í Moskvu og stuðningsmenn þeirra hefðu komið í kring til þess að grafa undan 

samstarfi vestrænna ríkja. Fyrsta greinin um málið í Morgunblaðinu er mjög lýsandi fyrir 

andkommúnískar tilraunir blaðsins til þess að berjast gegn söfnuninni:  

 

Flugumenn kommúnista hlaupa nú milli húsa hér í höfuðborginni og víðar 
um land og biðja fólk að skrifa upp á Moskvuvíxil sinn og mótmæli gegn 
þátttöku Íslands í varnarsamtökum vestrænna lýðræðisþjóða. Leita 
kommúnistar ýmsra (sic) bragða til þess að fá fólk til að skrifa upp á plögg 

                                                           
153 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, Bréf til varaforseta Bandaríkjanna, september 1963, bls. 1. 
154 Frjáls þjóð, 8. apríl 1961, bls. 6.  
155 Ólafur Jóhann Sigurðsson, „Sjálfstæðisbarátta“ Þjóðviljinn, 30. mars 1961, bls. 4. 
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sín. Í fyrradag kom t.d. kona ein til vinkonu sinnar og lét sem hún væri komin 
í venjulega kunningjaheimsókn. En ekki hafði hún fyrr lokið úr fyrsta 
kaffibollanum en hún dró upp Moskvuvíxilinn og bað vinkonuna að skrifa 
upp á hann. En hún var treg til og fór undan í flæmingi, þar sem henni þótti 
leiðinlegt að geta ekki gert bón vinkonu sinnar. En þegar útsendarinn sá, að 
vonlaust var að fá uppáskriftina, brást hún hin versta við og hóf upp brigzlyrði 
um að konan væri „hernámssinni" og þaðan af verra!156 
 

Blaðið hélt síðan áfram á svipuðum nótum. Því var haldið fram að kommúnistar væru  að 

reyna að fá landsmenn til þess að skrifa undir svo að landið yrði varnar- og vinalaust í því 

skyni að óvinir ættu auðveldara með að taka landið yfir. Þar var augljóslega átt við 

Sovétmenn. Því var jafnframt haldið fram að með því að halda þessa undirskriftasöfnun væru 

„kommúnistar“ að fremja einhvers konar liðskönnun á Íslandi sem þeir myndu síðan notfæra 

sér í einhverjum öðrum tilgangi síðar.157 Auk lélegs skipulags söfnunarinnar í Reykjavík 

hefur þessi andkommúníski áróður líklega haft mikið að segja um gang hennar, sérstaklega 

í Reykjavík þar sem aðeins um 10% atkvæðisbærra manna ljáðu málstaðnum áritun sína.158 

 

5. Áhrif Keflavíkurgangna   
Árið 1961 stóðu Samtök hernámsandstæðinga fyrir Keflavíkurgöngu sem var með mjög 

svipuðu sniði og árið 1960. Fyrir gönguna var haldinn blaðamannafundur á vegum 

samtakanna og var ákveðið að um 40–50 manna hópur, sem ætlaði að taka þátt í göngunni, 

skyldi vera þar viðstaddur.159 Sú ganga gekk enn betur en sú fyrsta, en um það bil 350 manns 

lögðu af stað frá Keflavíkurflugvelli og fjöldi fólks kom til liðs við hana eftir að í bæinn var 

komið. Fylgismenn Varnarliðsins höfðu látið fyrstu Keflavíkurgönguna afskiptalausa, en 

þeir trufluðu aðra gönguna með því að bera áróðurspjöld með slagorðum eins og  „Lifi 

NATO“.  Hér var aðallega um unglinga að ræða, en þegar komið var niður í miðbæinn fóru 

andstæðingarnir að kasta hlutum í hús Sósíalistaflokksins og reyndu að hleypa upp 

mótmælafundinum. Frjáls þjóð fullyrti að blaðamenn stjórnarblaðanna, sem voru 

Morgunblaðið, Vísir og Alþýðublaðið, hefðu stýrt uppþotunum. Það kann að vera rangt, en 

                                                           
156  Morgunblaðið, 23. mars 1961, bls. 1. 
157 Morgunblaðið, 24. mars 1961, bls. 12.  
158 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 49. 
159 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 22. apríl 1961, bls. 54.  
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engu að síður má ganga að því sem vísu að þeir sem tóku þátt í uppþotunum hafi verið 

stuðningsmenn stjórnarflokkanna.160 Þetta átti ekki eftir að verða síðasta skiptið sem 

stuðningsmenn hersetunnar beittu aðferðum sem þessum til að trufla skipulagt andóf gegn 

henni.161 

 Samtök hernámsandstæðinga efndu líka til Keflavíkurgangna árin 1964, 1965 og 

1968. Þær sem fóru fram á árunum 1964 og 1965 gengu ekki eins vel og fyrstu tvær 

göngurnar. Ef marka má Frjálsa þjóð má ætla að um 1500-2000 manns hafi verið í göngunni 

þegar hún kom í bæinn 1964. Þetta voru nokkuð færri en í fyrstu tveimur göngunum.162 

Lögreglustjórinn í Reykjavík hélt því fram að hann hefði verið með menn fyrir utan 

flugvöllinn til að telja fjöldann  sem sögðu að um 120 manns hefðu hafið gönguna. Hins 

vegar staðhæfðu Samtök hernámsandstæðinga að fjöldinn hefði verið  um 200. 163 Sú tala 

hafði komið í fyrstu frétt RÚV um gönguna, en lögreglustjórinn og Gylfi Þ. Gíslason 

menntamálaráðherra létu „leiðrétta“ þessa tölu. Þetta olli nokkrum deilum og 

hernámsandstæðingar kröfðust þess að dómstólar rannsökuðu þessi afskipti ráðherrans, en 

það var aldrei gert.164   

  Ekki er víst hvers vegna ekki tókst betur til við að fá fólk í seinni göngurnar. Ein 

ástæðan kann að hafa verið vonleysi þar sem ekkert benti til þess að bandaríski herinn færi 

á brott á meðan viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks sæti við völd, en hún 

studdi varnarsamninginn með ráðum og dáð. Önnur möguleg ástæða er sú að um þetta leyti 

dró verulega úr þrótti Samtaka hernámsandstæðinga. Margir forystumanna samtakanna urðu 

virkir í flokkapólitík á þessu tímabili. Jónas Árnason, Gils Guðmundsson og Ragnar Arnalds 

komust til dæmis á þing fyrir Alþýðubandalagið árið 1963.165 Líklega hefur einnig verið 

kominn upp ákveðinn leiði í röðum hernámsandstæðinga. Að dómi Kjartans Ólafssonar 

hafði þeim mistekist að finna sér ný verkefni. Það leiddi til þess að erfiðara varð að hvetja 

fólk áfram og safna því saman á ýmsa fundi. Þetta átti vafalaust einnig við allar 

                                                           
160 Frjáls þjóð, 13. maí 1961, bls. 12. 
161 Hafsteinn Karlsson, „Samtök gegn hernum“, Sex ritgerðir um herstöðvamál, bls. 37. 
162 Frjáls þjóð, 26. júní 1964, bls. 1, 6, 8. 
163 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, fréttatilkynning frá Samtökum hernámsandstæðinga. 23. júní 1964. 
164 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 213. 
165 Vef. „Gils Guðmundsson“ Alþingi, https://www.althingi.is/altext/cv/is/?nfaerslunr=164. Sótt 3. apríl 2018; 
Viðtal við Ragnar Arnalds,  10. febrúar 2018. 
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Keflavíkurgöngur um miðjan 7. áratuginn þar sem þær voru ekki lengur nýjar af nálinni.166 

  Keflavíkurgangan árið 1968 tókst að vísu betur, enda voru aðstæður þá nokkuð 

sérstakar. Þá var ráðherrafundur NATO haldinn hér á landi og samtökin ákváðu af því tilefni 

að efna til Keflavíkurgöngu til að mótmæla þeim fundi.  Þúsundir tóku þátt í þessari göngu 

og var ungt fólk áberandi.167 Líklega var hér ekki bara um að ræða stuðningsmenn Samtaka 

hernámsandstæðinga, heldur má rekja aukna þátttöku í göngunni til hvatningarorða 

stúdentafélaga eða annarra samtaka. Þetta markaði upphafið að kynslóðaskiptum í baráttunni 

gegn veru Bandaríkjahers með aukinni róttækni ungs fólks og áberandi andstöðu þeirra gegn 

Víetnamstríðinu. Sú þróun átti síðan eftir að kristallast í stofnun Samtaka 

herstöðvaandstæðinga á 8. áratugnum, en margir félaga þeirra voru á aldrinum 16-25 ára eða 

10-20 árum yngri en þeir sem voru virkir í Samtökum hernámsandstæðinga.168 Þessi ganga 

reyndist vera síðasta Keflavíkurgangan sem Samtök hernámsandstæðinga stóðu fyrir, en sú 

næsta var haldin af Samtökum herstöðvaandstæðinga árið 1976. 

 

6. Hvalfjarðarganga gegn flotastöð 
Samtök hernámsandstæðinga lögðu mikla áherslu á að mótmæla fyrirætlunum 

Bandaríkjahers og NATO um hernaðarframkvæmdir í Hvalfirði á fyrri hluta 7. áratugarins. 

Gengið var út frá því sem vísu að Bandaríkjaher ætlaði að reisa þar kafbátastöð. 

Hernámsandstæðingar litu svo á að bygging herstöðvar í Hvalfirði myndi auka á 

gereyðingarhættu ef til kjarnorkustyrjaldar kæmi.169 Þess má geta að á þessum tíma voru 

vetnissprengjur komnar til sögunnar sem eitt af helstu vopnum stórveldanna.170 Í 

leyniskýrslu dr. Ágústs Valfells um árásarhættuna af völdum herstöðva var m.a. fjallað um 

hættuna af mögulegri kafbátastöð í Hvalfirði. Í umfjöllun Frjálsrar þjóðar um skýrsluna 

kemur fram að frá sjónarmiði almannavarna væri staðsetningin afar óhentug sökum 

nálægðar við þéttbýli og að líklega þyrfti stóra kjarnorkusprengju til þess að granda einni 

slíkri stöð, einkum ef hún væri hert. Það myndi augljóslega valda gífurlegum skaða og 

                                                           
166 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
167 Sjá t.d. Þjóðviljinn, 25. júní 1962, bls. 1-2. 
168 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
169 Gegn hvers konar erlendri ásælni, 1. september 1962, bls.1 
170 Þjóðviljinn, 24. ágúst 1962, bls. 5. 
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eyðileggingu. Þessa sprengju þyrfti líka að sprengja yfir sjó, sem ylli mun meira geislavirku 

úrfalli en sprenging yfir landi.171 Grunur hernámsandstæðinga um það að herstöð í Hvalfirði 

á þessum árum ykju árásarhættu ef til heimsstyrjaldar kæmi á milli Bandaríkjanna og 

Sovétríkjanna var því alls ekki svo fjarstæðukenndur. 

Hvalfjarðarmálið átti sér nokkurn aðdraganda. Árið 1961 höfðu samtökin boðað til 

mótmæla þegar aðalflotaforingi Atlantshafsbandalagsins, Robert L. Dennison, kom í 

heimsókn til landsins. Þessi mótmæli tengdust Hvalfjarðarmálinu sérstaklega og voru 

nokkuð vel skipulögð. Mótmælendur komu sér fyrir á Lækjartorgi og við Hverfisgötu með 

kröfuspjöld sem á stóðu setningar eins og: „Enga kjarnorkukafbáta“ og „Gegn afsali 

Hvalfjarðar“. Haldnar voru tvær ræður. Ragnar Arnalds hélt þá fyrri og Hannes Sigfússon 

þá seinni, en á meðan áttu fimm menn úr röðum samtakanna að koma bréfi til flotaforingjans 

þar sem starfsemi samtakanna væri kynnt og mótmælum vegna fyrirhugaðra framkvæmda í 

Hvalfirði komið á framfæri. Það gekk reyndar ekki eftir í fyrstu því að flotaforinginn var 

farinn. Hins vegar hafði Jónas Árnason samband við sendiherra Bandaríkjanna sem sá til 

þess að sendingin kæmist í réttar hendur.172 

 Þúsundir manna hlýddu kalli samtakanna samkvæmt skýrslu þeirra um málið. 

Fundarmenn stóðu fyrir framan stjórnarráðið í um 20 mín til að vekja athygli á 

málstaðnum.173  Um svipað leyti gáfu samtökin einnig út sérstakt ávarp þar sem fjallað var 

m.a. um Hvalfjarðarmálið og gagnrýndu sérstaklega áform um að byggja nýja olíugeyma og 

koma upp  mögulegu herskipalagi í firðinum, á sama tíma og Bandaríkin stefndu að því að 

fækka herstöðvum á heimsvísu.174 Helsta ástæða Hvalfjarðargöngunnar var að andæfa 

fyrirhuguðum framkvæmdum í Hvalfirði. Hins vegar vildu margir Sósíalistar einnig nota 

tækifærið til að  mótmæla mögulegri inngöngu Íslands í EBE, eða Efnahagsbandalag 

Evrópu, sem var forveri ESB; það krefðist valdaframsals af Íslands hálfu. Þótt því væri 

haldið fram í Þjóðviljanum að EBE-málið væri eitt helsta baráttumál göngumanna175 var því 

                                                           
171 Frjáls þjóð, 11. maí 1963, bls. 2. 
172 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 7. júlí 1961, bls. 71; Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 197. 
173 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 9, örk 1, 
skýrsla um störf miðnefndar, bls. 14-15. Lögð fram haustið 1964. 
174 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, ávarp Samtaka hernámsandstæðinga, bls. 1-2. Dagsetningu vantar. 
175 Þjóðviljinn, 20. júní 1962, bls. 6. 
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þó hafnað af ýmsum öðrum, eins og Þjóðvarnarmönnum, í Samtökum hernámsandstæðinga. 

Í Frjálsri þjóð var það áréttað að gangan væri farin til að mótmæla herstöðvum á Íslandi og 

þátttöku í hernaðarbandalögum. Þótt miðnefnd samtakanna hefði samþykkt mótmæli gegn 

EBE hefði það ekkert með sjálfa gönguna að gera.176 Af þessu sést að málflutningur 

samtakanna var iðulega innblásinn af þjóðernishyggju í anda sjálfstæðisbaráttunnar, jafnvel 

þótt félagsmenn þeirra hafi litið á sig sem alþjóðasinna.177  Björn Þorsteinsson sagnfræðingur 

sá til að mynda bein tengsl á milli áranna 1262, 1662 og 1962.  Unnt væri að tengja það sem 

væri að gerast í íslenskum stjórnmálum 1962 við Gamla sáttmála og einveldishyllinguna, en 

í bæði skiptin höfðu Íslendingar afsalað sér völdum til erlendra yfirvalda. Hann taldi að það 

sama gæti gerst árið 1962 þar sem hluti borgarastéttarinnar vildi ganga inn í EBE.178 

 

Framkvæmd Hvalfjarðargöngunnar 

Framkvæmdanefnd Samtaka herstöðvaandstæðinga hafði skipulagningu 

Hvalfjarðargöngunnar á sínum snærum, en Ragnar Arnalds, sem kom úr röðum 

Þjóðvarnarmanna, fór fyrir starfinu. Hann hafði þá nýlega tekið við sem framkvæmdastjóri 

samtakanna af Kjartani Ólafssyni, sem var þá orðinn framkvæmdastjóri 

Sósíalistaflokksins.179 Ljóðskáldið Guðmundur Böðvarsson, sem var mjög virkur innan 

samtakanna,180 var fenginn til að tala við upphaf göngunnar auk þess sem reynt var að fá 

þjóðþekkta einstaklinga, eins og Jóhannes úr Kötlum, til þess að halda ræður meðan á henni 

stóð. Þá var ákveðið að prenta og selja sérstök merki, sem á stóð „Hvalfjarðargangan 1962“, 

til að standa undir göngunni fjárhagslega.181 Gönguleiðin var 60 km löng og því var 

nauðsynlegt að hér yrði um tveggja daga viðburð að ræða. Byrjað var á því að aka öllum 

göngumönnunum upp að eyðibýlinu Hvítanesi í Hvalfirði. Sá staður hafði ákveðna táknræna 

þjóðernisvísun því að hann var fyrsta býlið á öllu landinu sem lagt var undir herstöð á árum 

                                                           
176 Frjáls þjóð, 23. júní 1962, bls. 1. 
177 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018; Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
178 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 49. 
179 Ragnar Arnalds, Æskubrek á Atómöld, bls. 316. 
180 Síðar samdi Guðmundur Böðvarsson ljóðabók, Hríðarspor og fengu samtökin leyfi til að gefa hana út í 
fjáröflunarskyni.   
181 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 18. júní 1962, bls. 106.  
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síðari heimsstyrjaldar. Úr Hvítanesi gekk fólkið með fram öllum Hvalfirðinum fyrri daginn. 

Næsta dag átti síðan að ganga alla leið til Reykjavíkur.182 Stoppað var um tíma við brúna 

yfir Laxá, en þar ætlaði fólkið að fá sér nesti. Einhver bið varð hins vegar á bílnum sem átti 

að koma með nestið og því var staldrað lengur við en menn höfðu ætlað sér í fyrstu. Þetta 

olli því að gangan tafðist allverulega þannig að fólkið kom ekki að gististaðnum fyrr en seint 

um kvöldið, en það var svæði fyrir ofan Ártúnsmela á Kjalarnesi. Í Dagfara kemur einnig 

fram að einhverjir óboðnir gestir hafi látið sjá sig á náttstaðnum og reynt að gera einhvern 

óskunda en ekki orðið erindi sem erfiði.183 Ætla má að hér hafi verið um að ræða ungt fólk 

úr röðum þeirra félaga sem voru andsnúin samtökunum og fylgjandi dvöl Bandaríkjahers á 

Íslandi, eins og Varðbergs sem ætlað var að standa vörð um „lýðræðislega stjórnarhætti í 

samstarfi við þær menningarþjóðir er voru skyldastar Íslendingum“.184   

  Þegar seinni dagur Hvalfjarðargöngunnar rann upp var komið að því að ganga til 

Reykjavíkur og var lagt af stað laust fyrir hádegi þann daginn. Þegar komið var á Leiðvelli 

við Mógilsá hélt Björn Þorsteinsson sagnfræðingur erindi um elsta þingstað landsins og 

helstu örnefni á svæðinu, en það var hann sem hafði valið árin 1262, 1662 og 1962 sem tákn 

fyrir helstu óheillaatburði í sögu Íslands. Síðan var haldið áfram í áttina að bænum. 

Samkvæmt Dagfara fjölgaði jafnt og þétt í þessari göngu þegar gengið var í gegnum 

Mosfellssveitina. Eftir að komið var til höfuðborgarinnar bættust svo enn fleiri við, ekki síst 

þegar komið var að Miðbæjarskólanum við Tjörnina. Þar var haldinn útifundur sem 

rithöfundurinn Þóroddur Guðmundsson stýrði,  farið yfir helstu baráttumál samtakanna og 

félagsmenn hvattir til dáða.185   

  Þótt skipuleggjendur gerðu mikið úr þátttöku í Hvalfjarðargöngunni og útifundinum 

voru Keflavíkurgöngurnar árin 1960 og 1961 talsvert fjölmennari. Líklegt er að vegalengd 

Hvalfjarðargöngunnar hafi verið ein skýringin. Börn og ungmenni, sem voru andstæðingar 

hernámsandstæðinga, voru með ýmiss konar ærsl og ólæti þegar gangan kom í bæinn. Á 

undan göngumönnum gekk til að mynda hópur með skilti, þar sem stóð „Lifi NATO“. Það 

tók ekki  betra við þegar gengið var niður Bankastrætið. Þá fóru ungmennin að kasta ýmiss 

                                                           
182 Frjáls þjóð, 23. maí 1962. bls. 1 
183 Dagfari, 1. júní 1962,  bls. 11-12. 
184 Vef. „Um Varðberg“, Varðberg. Samtök um vestræna samvinnu og alþjóðamál, 
http://vardberg.is/upphafid/. Sótt 26. febrúar 2018. 
185 Dagfari, 1. júlí 1962, bls. 12-13. 
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konar smásprengjum, eins og kínverjum, inn í gönguna til þess að trufla hana. Á sjálfum 

útifundinum grýttu þau ýmsu lausu, eins og  eggjum í húsnæði Sósíalistaflokksins,186 sem 

leiddi til þess að lögreglan þurfti að lokum að reka þau á brott og handtaka einhver þeirra. 

Ástæða þess að það tókst að valda slíkum usla virðist helst vera sú að lögreglulið borgarinnar 

var fámennt og alls ekki tilbúið til þess að takast á við róstur af þessu tagi.  Sumir þeirra sem 

höfðu sig mest í frammi á meðal stuðningsmanna Varnarliðsins voru nokkuð þekktir og ber 

þar helst að nefna Albert Guðmundsson, landsliðsmann í fótbolta. Hins vegar voru margir 

þeirra ungir.187 Því má segja að yngstu stuðningsmenn vestrænnar samvinnu hafi tekið all 

harkalega á móti göngufólkinu þegar það kom til borgarinnar.188   

  Þrátt fyrir þessi átök virðist gangan hafa heppnast tiltölulega vel fyrir 

hernámsandstæðinga, enda fjölgaði töluvert í röðum göngumanna seinni daginn, 189 eins og 

sjá má á eftirfarandi ljósmynd: 

 

190 

 

                                                           
186 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 49. 
187 Þjóðviljinn, 26. júní 1962, bls. 3, 10. 
188 Hafsteinn Karlsson, „Samtök gegn hernum“, Sex ritgerðir um herstöðvamál, bls. 31-42. 
189 Þjóðviljinn, 26. júní 1962, bls. 3, 10. 
190 Þjóðviljinn, 26. júní 1962, bls. 1. 
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  Ólíkt því sem búast hefði mátt við sökum umfangs aðgerðanna var gangan ekki 

heldur fjárhagsleg byrði fyrir Samtök hernámsandstæðinga.  Góð mæting og sala 

barmmerkja stóð undir kostnaði. 191 

 

Áhrif samtakanna á Hvalfjarðarmálið  

Erfitt er að meta hversu mikil áhrif aðgerðir Samtaka hernámsandstæðinga höfðu á 

framkvæmdir á vegum Bandaríkjamanna og NATO í Hvalfirði. Samtökin áttu eftir að berjast 

gegn og mótmæla öllum aðgerðum og framkvæmdum þar næstu árin, þótt ekki hafi verið 

efnt til annarrar Hvalfjarðargöngu eða annarra meiriháttar mótmæla sem tengdust málinu 

sérstaklega á vegum samtakanna. Sem dæmi um það má nefna að árið 1969, á síðasta fundi 

framkvæmdanefndar samtakanna sem skráður er í fundargerðarbók, er m.a. fjallað um 

væntanlega komu kafbátar, sem var að öllum líkindum á vegum NATO, til Hvalfjarðar og 

æfingar breskra herskipa, en  þess ber að geta að öllum framkvæmdum í firðinum lauk 

endanlega sama ár.192   

  Eitt er þó víst: Það var aldrei komið upp meiriháttar flotastöð í Hvalfirði, en eftir því 

höfðu Bandaríkjamenn sóst. Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks var treg til 

að heimila hernaðarframkvæmdir í Hvalfirði, þar sem málið var talið vera eldfimt pólitískt 

séð. Það eina sem Bandaríkjamenn fengu að gera var að reisa níu olíutanka og bryggju í 

firðinum þar sem herskip þeirra og annarra NATO-ríkja gátu fengið að taka olíu bæði á 

friðar- og stríðstímum. Þetta var augljóslega langtum minna en þeir höfðu ætlað sér öll árin 

sem þeir höfðu beitt sér fyrir framkvæmdum í firðinum.193 Margt annað hafði líka áhrif á 

ákvarðanir varðandi mögulega hernaðaruppbyggingu í firðinum. Til dæmis höfðu hagsmunir 

fyrirtækja tengd stjórnmálaflokkunum áhrif á málið, en þau vildu geta selt bandarískum og 

öðrum NATO-skipum olíu. Þótt samtökin og stuðningsmenn þeirra hafi ekki haft nein 

úrslitaáhrif á það hver niðurstaðan varð í þessu máli verður að teljast líklegt að barátta þeirra 

                                                           
191 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar, 29. júní 1962, bls. 107.  
192 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar Samtaka hernámsandstæðinga, 2 bók, 16. apríl 1969, aukablað; Pétur J. Thorsteinsson, 
Utanríkisþjónusta og utanríkismál, II., bls. 162. 
193 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn , bls. 52, 55-60. 
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hafi sett nokkurn þrýsting á ríkisstjórnina að láta ekki frekar undan kröfum Bandaríkjamanna 

um hernaðarframkvæmdir á svæðinu, þótt ekki sé hægt að staðfesta það. 

 

Umfjöllun dagblaðanna um mótmæli Samtaka hernámsandstæðinga 

Eins og við var að búast voru viðbrögð dagblaðanna við aðgerðum Samtaka 

hernámsandstæðinga mjög misjöfn og fór það eftir pólitískri afstöðu þessara blaða hvað þau 

höfðu að segja um aðgerðirnar og möguleg áhrif þeirra. Morgunblaðið tók til dæmis harða 

afstöðu gegn Hvalfjarðargöngunni áður hún fór fram á þeim forsendum að göngumenn væru 

að ganga erinda valdhafa í Moskvu:   

Nú segjast kommúnistar ætla að ganga úr Hvalfirði til Reykjavíkur í 
mótmælaskyni við hugsanlega aðild Íslands að Efnahagsbandalagi Evrópu! 
Enn sem fyrr eru það svo kölluð „Samtök hernámsandstæðinga" sem 
kommúnistar láta beita sér fyrir göngunni. Annars mun risið ekki ýkja hátt á 
„Samtökum hernámsandstæðinga" um þessar mundir. Öllum er nú ljóst orðið, 
að þessi samtök eru algert handbendi umboðsmanna Moskvuvaldsins hér á 
landi. Þær frómu sálir, sem ekki telja sig kommúnista en fylltu þó þessi 
samtök, fengu í síðustu borgarstjórnarkosningum hér í Reykjavík ótvíræða 
sönnun um eðli þeirra og uppruna. En göngubrellur kommúnista hafa ekki 
orðið þeim til mikils liðs. Hinn fjarstýrði flokkur heldur áfram að tapa á 
Íslandi. Hann tapar nokkrum hundruð atkvæðum við hverjar kosningar og 
verður veikari og veikari. Allt bendir til þess að innan skamms tíma verði 
aðeins eftir hinn harði kjarni Moskvumanna, sem engin rök bíta á. Það eru 
menn úr þeim kjarna, sem hafa forystuna í „Samtökum hernámsandstæðinga" 
og það verða þeir sem ganga úr Hvalfirði, ef einhverjir ganga á annað borð!194 

 

Eftir gönguna taldi blaðið að gangan hefði engu að síður valdið „geysilegum vonbrigðum 

kommúnista“ vegna þess hve fámenn hún hafi verið. Vísaði blaðið til þess að aðeins um 165 

manns hafi verið í göngunni eftir að komið hefði verið upp á Kjalarnes, en minntist ekkert á 

þann fjölda sem bættist við þegar göngufólkið kom til Reykjavíkur.195 Morgunblaðið var 

ekki eina blaðið sem hélt upp áróðri gegn þeim sem stóðu fyrir Hvalfjarðargöngunni, eins 

og sjá má á eftirfarandi tilvitnun úr Vísi sem skrifuð var stuttu eftir að Hvalfjarðargangan var 

farin: 

                                                           
194 Morgunblaðið, 19. júní 1962, bls. 3. 
195 Morgunblaðið, 23. júní 1962, bls. 6. 
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Á sama hátt og pólitískt fylgi bindindismanna hér í Reykjavík kom í ljós í 
borgarstjórnarkosningunum gaf Hvalfjarðarganga kommúnista glögga mynd 
af fylgi þeirra. Sú mynd var dapurleg – fyrir kommúnista. Aðeins 48 þeirra 
höfðu manndóm í sér til þess að ganga úr Hvalfirðinum, þótt leiðin sé ekki 
ýkja löng! Kommúnistar eru borubrattir í stofum inni, en þegar til á að taka 
gufar hreysti og áhuginn upp. Táknrænt dæmi um hreysti göngukappanna og 
pólitíska smekkvísi var það, að þeir notuðu bandarísk hermannatjöld til 
áningar en íslenzka fánanum, sem hafinn var á loft í fararbroddi að morgni 
var varpað í sorpið um kvöldið. En það sérstæðasta við þetta furðuflan 
kommúnista var þó að tilefni göngunnar var ekkert. Ekki er hægt að benda á 
eina einustu heimild fyrir því að gera eigi Hvalfjörð að kafbátalægi. Því má 
með sanni segja að erindi kommúnista hafi verið jafn kátbroslegt og erfiði 
þeirra.196  

 

Hér var ýmsum staðreyndum ekki haldið til haga. Fullyrða má að fleiri en 48 manns hafi 

byrjað gönguna, enda hafði Morgunblaðið, sem var álíka fjandsamlegt göngumönnum, rætt 

um 165 þátttakendur.  Auk þess er ólíklegt að göngufólkið hafi gist í bandarískum 

hermannatjöldum og látið sér detta í hug að henda íslenska fánanum í sorpið um kvöldið. En 

umfjöllun Morgunblaðsins og Vísis eru dæmi um hvernig stuðningsblöð 

Sjálfstæðisflokksins reyndu að sverta ímynd þeirra sem tóku þátt í göngunni.   

  Ekki kemur á óvart að stuðningsblöð göngunnar, Þjóðviljinn og Frjáls þjóð, hafi talið 

að mun fleiri hafi verið viðstaddir við upphaf göngunnar en Morgunblaðið og Vísir héldu 

fram. Þjóðviljinn hélt því fram að 300 manns hefðu tekið þátt, sem verður að teljast of 

mikið.197 Frjáls þjóð nefndi hins vegar að tæplega 200 manns hafi tekið þátt, sem er í 

samræmi við staðhæfingar Morgunblaðsins. Stuðningsblöð hernámsandstæðinga voru að 

vonum mun jákvæðari í garð göngunnar heldur en blöð stuðningsmanna hersetunnar. Í 

Frjálsri þjóð er til dæmis sagt frá því að gott veður hafi verið í upphafi göngunnar. Þar er 

fjallað um fjöldann í henni og því lýst hvernig hún var orðin æði fjölmenn þegar komið var 

niður í miðbæ. Blaðið segir næst frá útifundinum í lok göngunnar og síðan því hverjir héldu 

þar tölu. Það eina neikvæða sem hægt er að finna í umfjölluninni er lýsing á því að 

andstæðingar göngunnar hafi látið öllum illum látum. Þjóðviljinn tók í sama streng og 

fjallaði sérstaklega um hvernig ólátabelgir hefðu ráðist á húsakynni Sósíalistaflokksins að 

                                                           
196 Vísir, 26. júní 1962, bls. 8. 
197 Þjóðviljinn, 24. júní 1962, bls. 1. 
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Tjarnargötu 20 og að lögreglan hefði ekki fengið rönd við reist í fyrstu.198 Lýsingar þessara 

tveggja blaða á göngunni eru hins vegar mun sanngjarnari en þær sem koma fram í 

Morgunblaðinu og Vísi, þótt ekki fari á milli mála að þau tengdust málstaðnum með beinum 

hætti.   

 

7. Önnur baráttumál  
Samtök hernámsandstæðinga voru ekki aðeins á móti því að bandarískur her hefði viðveru 

hér á landi. Þau börðust einnig gegn því að íslensk stjórnvöld semdu við Breta og Vestur-

Þjóðverja í landhelgisdeilunni í upphafi 7. áratugarins. Þeim rökum var beitt að í lögum 

samtakanna kæmi fram að ásamt því að stunda andóf gegn veru Bandaríkjamanna væri 

hlutverk samtakanna að „berjast gegn hvers kyns erlendri ásælni“.199 Þessi opna skilgreining 

hentaði samtökunum vel þegar kom að þorskastríðinu við Breta á árunum 1958–1961. Þegar 

bresk herskip voru send inn fyrir 12 mílna landhelgina, sem íslensk stjórnvöld höfðu tekið 

sér, til að vernda breska togara sem voru við veiðar innan hennar þjappaði það þjóðinni 

saman í andstöðu við Breta. Það gerði einnig báðum aðilum mjög erfitt fyrir þegar kom að 

mögulegum samningaviðræðum. Það þrátefli sem myndaðist í kjölfar þess að Bretar sendu 

flotann á miðin lagaðist ekki að neinu leyti fyrr en á hafréttarráðstefnunni í Genf árið 1960, 

en þá var flotanum gert að sigla út fyrir landhelgina um stundarsakir. Sem dæmi um hve 

deilan varð hörð má nefna að Bjarni Benediktsson, dómsmálaráðherra, sem hafði verið helsti 

hvatamaður aðildar Íslands að NATO, hótaði því við sendiherra Bandaríkjanna að Ísland 

segði sig úr bandalaginu ef breski flotinn færi aftur inn fyrir landhelgina.  Ríkin tvö komust 

að lokum að samkomulagi um lausn deilunnar árið 1961, en það var mjög umdeilt hér á 

landi. Viðreisnarstjórn Sjálfstæðisflokks og Alþýðuflokks varði samninginn á þeim 

forsendum að Bretar viðurkenndu 12 mílna landhelgi Íslands, en stjórnarandstaðan, þ.e. 

Framsóknarflokkur og Alþýðubandalag, leit svo á að hér væri um nauðungarsamning að 

ræða. Hún var einkum gagnrýnin á það ákvæði hans að íslensk stjórnvöld skuldbundu sig til 

                                                           
198 Frjáls þjóð, 30. júní 1962; Þjóðviljinn, 26. júní 1962, bls. 3, 10. 
199 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 22.  
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að vísa hugsanlegum framtíðardeilum þjóðanna um landhelgismál til Alþjóðadómstólsins í 

Haag ef þeim tækist ekki að semja um þær í tvíhliða viðræðum.200  

 Samtök hernámsandstæðinga skipuðu sér í lið með stjórnarandstöðunni í þessu máli.  

Þeir sem störfuðu í samtökunum litu margir hverjir svo á að landhelgismálið væri ekki síður 

hluti af sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar en baráttan gegn hernum. Þar sem Ísland væri smáríki 

þyrfti stöðugt að vaka yfir og vernda sjálfstæði þjóðarinnar.201 Þeir túlkuðu aðgerðir Breta á 

Íslandsmiðum sem ofbeldi í garð Íslendinga, þar sem herskipum væri beitt gegn varðskipum 

landsmanna og því væri það sjálfsagt mál að samtökin hefðu uppi mótmæli gegn Bretum í 

landhelgisdeilunni.202 Ekki var þó full samstaða meðal hernámsandstæðinga um að samtökin 

ættu að hafa afskipti af landhelgisdeilunni. Þeirri skoðun var hreyft að starfi samtakanna 

væri stefnt í hættu með því að tengja þau við þorskastríðið, enda hefðu þau fyrst og fremst 

verið stofnuð með það að markmiði að koma Bandaríkjaher úr landi og lýsa yfir hlutleysi 

gagnvart stórveldunum. Þessi afstaða gæti leitt til sundrungar og dregið allverulega úr líkum 

á því að samtökin hlytu nokkurn teljandi stuðning frá þeim rúmlega helmingi þjóðarinnar 

sem styddi stjórnarflokkana. 203    

Þrátt fyrir það má fullyrða að mikill meirihluta hernámsandstæðinga hafi stutt 

þátttöku samtakanna í mótmælum gegn stefnu stjórnvalda í landhelgismálinu sökum þess að 

Bretar hefðu beitt Íslendinga hervaldi.204 Viðhorfum margra hernámsandstæðinga til 

viðræðnanna við Breta er eflaust vel lýst í eftirfarandi grein Frjálsrar þjóðar eftir að 

samningurinn við Breta um lausn landhelgisdeilunnar hafði verið undirritaður árið 1961: 

„Þau tíðindi hafa, nú gerzt, svo sem öllum landslýð er kunnugt, að ríkisstjórn Íslands hefur 

með tilstyrk þingmeirihluta síns gert samning við Breta um að veita þeim fríðindi innan 

íslenzkrar fiskveiðilögsögu og afsalað um aldur og ævi rétti þjóðarinnar til einhliða útfærslu 

landhelginnar allt að endimörkum landgrunnsins“.205 Þeir sem stóðu gegn samningum við 

Breta litu svo á að hér væri um óafturkræft fullveldisafsal af hálfu íslenskra stjórnvalda að 

ræða sem græfi undan sjálfstæði og efnahagslegum hagsmunum þjóðarinnar. 

                                                           
200 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 34-35. 
201 Viðtal við Kjartan Ólafsson 4. febrúar 2018. 
202 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
203 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 4, bréf frá 
Birni D. Björnssyni til miðnefndar Samtaka hernámsandstæðinga,10. október 1960. 
204 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018; Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
205 Frjáls þjóð, 18. mars 1961, bls. 4.  
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 Því skal engan undra að Samtök hernámsandstæðinga hafi tekið beinan þátt í helstu 

mótmælum gegn samningaviðræðunum við Breta í landhelgismálinu. Hér ber helst að nefna 

útifund sem samtökin tóku þátt í, en hann var haldinn í Reykjavík í október 1960.  

Mótmælendur héldu því fram að þeir sem sætu við samningaborðið fyrir Íslands hönd í 

viðræðum við Breta um landhelgismálið væru ekki raunverulegir fulltrúar þjóðarinnar, þar 

sem því hefði verið lofað af fulltrúum allra stjórnmálaflokka eftir að landhelgin var stækkuð 

árið 1958, að hvergi yrði hvikað frá ýtrustu kröfum. Samtök hernámsandstæðinga tóku þátt 

í þessum mótmælum með því að senda þátttakendum sérstaka orðsendingu þar sem allar 

málamiðlanir íslenskra stjórnvalda gagnvart Bretum voru harðlega gagnrýndar.206 Nokkrum 

dögum síðar stóðu samtökin sjálf fyrir fjölmennri mótmælagöngu frá Arnarhóli niður að 

Tjarnargötu til þess að mótmæla mögulegum samningum. Gangan endaði við 

ráðherrabústaðinn og að því loknu var það tilkynnt að samtökin myndu standa vörð um 

bústaðinn þangað til Alþingi kæmi saman. Þetta var gert til þess að setja þrýsting á stjórnvöld 

um að slá ekki af kröfum sínum.207 Andstæðingar samninganna héldu baráttunni áfram alveg 

þangað til að samningarnir við Breta voru undirritaðir. Hér má nefna að flestir fundargestir 

gengu út af fundi þegar Guðmundur Í. Guðmundsson utanríkisráðherra hugðist ræða um 

landhelgismálið á hátíðarfundi í Háskóla Íslands 1. desember 1960.208 Hernámsandstæðingar 

höfðu ákveðið að fylla salinn og yfirgefa hann þegar Guðmundur byrjaði að tala í 

mótmælaskyni.209   

 Landhelgisdeilan hafði margs konar áhrif á viðhorf landsmanna til hersins. Ástæðan 

er sú að margir veltu því alvarlega fyrir sér hversu mikil vernd fælist raunverulega í 

varnarsamningnum við Bandaríkin og veru landsins í NATO. Í deilunni hafði eitt helsta 

aðildarríki bandalagsins, Bretland, beitt táknrænu hervaldi gegn Íslandi og Bandaríkin og 

NATO höfðu lítið aðhafst að mati margra.210 Barátta samtakanna í þessu máli hefur vafalaust 

veitt þeim meðbyr, þótt þau væru aðeins ein samtök af mörgum sem mótmæltu samningnum 

við Breta til lausnar landhelgisdeilunni.  

 

                                                           
206 Þjóðviljinn, 2. október 1960, bls. 1.  
207 Þjóðviljinn, 8. október 1960, bls. 1, 10. 
208 Þjóðviljinn, 2. desember1960, bls. 1. 
209 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
210 Ragnar Arnalds, Sjálfstæðið er sívirk auðlind, bls. 137. 
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Deilan um Kanasjónvarpið og afskipti hernámsandstæðinga 

Samtök hernámsandstæðinga létu einnig til sín taka í hinu svokallaða sjónvarpsmáli. Forsaga 

þess var sú að Bandaríkjamenn sóttu um leyfi til sjónvarpsútsendinga hér á landi árið 1954, 

en þá höfðu þeir þegar starfrækt útvarpsstöð á Keflavíkurflugvelli í tvö ár. Deilur um 

sjónvarpsstöð Varnarliðsins, eða Kanasjónvarpið eins og það var nefnt í daglegu máli, voru 

litlar í fyrstu, enda var sendistyrkur stöðvarinnar aðeins 50 vött. Móttökuskilyrði fyrir 

útsendingarnar í Reykjavík voru því mjög léleg og fáir lögðu út í þá fyrirhöfn og kostnað að 

verða sér úti um sjónvarpstæki.211  

 Deilurnar um Kanasjónvarpið náðu hámarki á fyrri hluta sjöunda áratugarins. Árið 

1961 sóttu bandarísk hernaðaryfirvöld um leyfi til þess að endurnýja útsendingarbúnað 

stöðvarinnar og auka sendistyrkinn í 250 vött. Utanríkisráðuneytið samþykkti þetta án þess 

að tilkynna það. Það var ekki fyrr en sá orðrómur var kominn á kreik á meðal almennings að 

sendistyrkur stöðvarinnar væri meiri en hann átti að vera og margir landsmenn voru búnir 

kaupa sér sjónvörp, að ríkisstjórnin viðurkenndi að hún hefði veitt leyfi fyrir 250 vöttum. 

Stjórnarandstæðingar, með Sósíalista í broddi fylkingar, en einnig Framsóknarmenn, 

brugðust harkalega við þessu. Sumir stjórnarandstæðingar litu svo á að ekki ætti að veita 

erlendu ríki leyfi til þess að reka sjónvarpsstöð fyrir íslenskan almenning. Með því að veita 

þetta leyfi væri verið að leggja íslenska menningu í hættu. Þeir töldu einnig að með því að 

auka sendistyrkinn væru Bandaríkjamenn að auka áhrif sín hér á landi.212   

  Samtök hernámsandstæðinga fylgdu því meginstefi sem var ríkjandi á meðal 

stjórnarandstæðinga í þessu máli. Samtökin gagnrýndu leyfisveitingu utanríkisráðuneytisins 

harðlega þegar upp komst um hana. Gagnrýni þeirra laut sérstaklega að því að engin íslensk 

sjónvarpsstöð var starfrækt á þessum tíma og þeir töldu að leyfisveitingin bryti gegn 

ákvæðum íslenskra laga.213 Hernámsandstæðingar létu ekki þar við sitja heldur áttu þeir í 

samskiptum við sendiherra Bandaríkjanna, James K. Penfield, um málið. Þeir sendu einnig 

bréf sem var stílað beint á yfirmann herstöðvarinnar, en í því kom fram sú skoðun 

                                                           
211 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 75–77. 
212 Sama heimild, bls. 77-78. 
213 Landsbókasafn Íslands -  Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
miðnefndar I, 7. febrúar 1962, aukablað. 
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samtakanna að loka ætti sjónvarpsstöðinni undir eins. Jafnframt kröfðust samtökin þess af 

yfirmanninum að ekki yrði sent út á þjóðhátíðardaginn 1964, en þá yrði lýðveldið 20 ára.214 

 Hernámsandstæðingarnir töldu að það gæti varla talist eðlilegt í sjálfstæðu ríki, að 

eina sjónvarpsstöðin í landinu, sem næði til stórs hluta landsmanna, væri í höndum erlends 

herliðs. Í málflutningnum mátti greina ákveðna þjóðrembu. Þeirri amerísku menningu sem 

fylgdi sjónvarpsstöðinni var líkt við lágmenningu eða „skrílmenningu“ eins og Kjartan 

Ólafsson orðar það.215 Þetta var því eitthvað sem þurfti að stöðva og koma þannig í veg fyrir 

að íslensk menning hlyti skaða af. Samtökin litu svo á að sjónvarpið væri aðeins einn liður í 

áætlun Bandaríkjamanna að treysta stöðu sína í landinu og ná svo góðum tökum á íslensku 

þjóðinni, að komandi kynslóðir litu á veru hersins sem sjálfsagðan hlut. Þetta gerðu 

Bandaríkjamenn með því að nýta sér „ístöðuleysi“ íslenskra stjórnmálamanna ásamt 

„andvaraleysi“ almennings. Með þessu gætu þeir smám saman komið á varanlegri hersetu 

og „hernámi hugarfarsins“. Þessi viðhorf sýna að í augum samtakanna stafaði þjóðinni  

alvarleg hætta af dvöl hersins og því sem henni fylgdi.216 

Það sem er áhugaverðast við þetta mál er að andstaðan við Kanasjónvarpið 

einskorðaðist ekki við vinstri væng stjórnmálanna, heldur voru margir stuðningsmanna 

stjórnarflokkanna einnig á móti auknum sendistyrk þess. Sem dæmi um það mætti nefna að 

í mars 1964 fékk forseti sameinaðs Alþingis afhenta áskorun frá 60 þekktum kjósendum um 

að takmarka sjónvarpið við herstöðina. Einn af þeim sem hafði forgöngu um þetta mál var 

meira að segja ritari Samtaka um vestræna samvinnu. Tilgangur undirskriftarsöfnunarinnar 

var að sýna fram á það að það væru ekki aðeins kommúnistar sem styddu ýmis mál tengd 

þjóðernisbaráttu landsmanna. Morgunblaðið, sem brást venjulega harkalega við baráttu af 

þessu tagi, tók aðra afstöðu til söfnunarinnar þar sem engir þekktir hernámsandstæðingar 

tóku þátt í henni. Taldi blaðið söfnunina sprottna af velvild. Það sama gilti hins vegar ekki 

um bréfið sem hernámsandstæðingar undirrituðu og sendu til Penfields sendiherra 12. júní 

sama ár, þar sem krafist var að engar sjónvarpsútsendingar yrðu þjóðhátíðardaginn 17. júní. 

                                                           
214 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, bréf til James K. Penfield, sendiherra Bandaríkjanna, 12. júní 1964; Sama, askja 10, SHNA 2, bréf til 
yfirmanns bandarísku herstöðvarinnar á Keflavíkurflugvelli, 12. júní 1964. 
215 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
216 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, Ávarp Samtaka hernámsandstæðinga, bls. 1. Dagsetningu vantar. 
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Morgunblaðið taldi að markmiðið með þessu bréfi væri að afla kommúnistum fylgis.217 

Penfield svaraði bréfinu með því að benda á að utanríkisráðuneytið færi formlega með öll 

völd í þessum málaflokki.218   

  Viðbrögð hernámsandstæðinga við svari Penfields voru tvenns konar. Annars vegar 

sendu þeir bréf til Guðmundar Í. Guðmundssonar utanríkisráðherra þar sem lagðar voru fram 

þrjár spurningar. Spurt var í hverju yfirráð utanríkisráðherra yfir sjónvarpinu væru fólgin, 

hvort hann réði yfir dagskrá og sendingartíma frá degi til dags og hvort að hann ætlaði ekki 

að verða við þeirri kröfu að ekki yrði sent út 17. júní, fyrst að ráðherrann væri einhvers konar 

sjónvarpsstjóri.219 Hér má greina ákveðna kaldhæðni þar sem ólíklegt er að stjórn ráðherrans 

yfir sjónvarpinu hafi verið mjög mikil, enda kom fram í svari ráðuneytisins að það skipti sér 

ekki af útsendingartíma sjónvarpsstöðvarinnar né dagskrárefni.220 Hins vegar reyndu þeir 

Ragnar Arnalds og Jónas Árnason að trufla útsendinguna 17. júní upp á eigin spýtur. Þeir 

komust inn á herstöðina á fölskum forsendum, en þeir þóttust eiga erindi við yfirmann 

hennar. Þeim tókst síðan að stöðva útsendingu sjónvarpsstöðvarinnar í nokkrar mínútur.221 

Niðurstaða sjónvarpsmálsins varð sú að lokum að Ríkissjónvarpinu var komið á fót árið 

1966. Þá datt botninn úr deilunum um Kanasjónvarpið, enda var dagskrá Ríkissjónvarpsins 

stöðugt lengd og útsendingar urðu æ tíðari. 222 Eftir það hættu hernámsandstæðingar að láta 

málið til sín taka.  

 

Koma Lyndon B. Johnsons og viðbrögð hernámsandstæðinga  

Eftir Hvalfjarðargönguna árið 1962 var næsta verkefni samtakanna að bregðast við 

heimsókn þáverandi varaforseta Bandaríkjanna, Lyndon B. Johnson, til Íslands árið 1963. 

Fljótlega eftir að það barst út að Johnson væri væntanlegur til landsins 16. september fundaði 

                                                           
217 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 82-83. 
218 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, bréf frá James K. Penfield, sendiherra Bandaríkjanna, 15. júní 1964 
219 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, bréf til utanríkisráðherra, 15. júní 1964. 
220 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
1, bréf frá utanríkisráðuneytinu. 16. júní 1964. 
221 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 83. 
222 Sama heimild, bls. 90. 
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miðnefnd samtakanna sérstaklega um málið og ályktaði að haldin skyldu mótmæli við þetta 

tilefni á Hagatorgi.223  Nefndin fór fram á það við lögregluyfirvöld að leiðtogar samtakanna 

fengju að afhenda Johnson sjálfum mótmælabréf.224 Bréfið átti að afhenda fyrir utan Hótel 

Sögu þar sem hann gisti.225 Samkvæmt skýrslu um starf samtakanna bannaði 

lögreglustjórinn í Reykjavík hins vegar fundinn í fyrstu.226  

 Ástæða bannsins var sú að yfirvöld voru ekki viss um fyrirætlanir 

hernámsandstæðinga, jafnvel þótt að þeir hefðu lofað friðsamlegum mótmælum. 

Dómsmálaráðuneytið gekk svo langt að fara fram á það við Loga Einarsson sakadómara að 

fá leyfi fyrir símhlerunum á númerum tengdum hernámsandstæðingum, sem hann veitti.227 

Það var aðeins eftir að framkvæmdanefnd samtakanna ákvað að hundsa bann 

lögreglustjórans og freista þess að afhenda bréfið engu að síður sem lögreglustjórinn gaf eftir 

og leyfði þeim að koma orðsendingunni til Johnsons.228 

Orðsending hernámsandstæðinga til hans var mjög formleg og hófst svona: 

Herra varaforseti 

Við viljum gera yður kunnugt, að á Íslandi eru nú starfandi fjölmenn 
óflokkspólitísk samtök, er vinna að því að allur erlendur her hverfi frá Íslandi, 
herstöðvar verði eyðilagðar og Íslendingar endurnýi yfirlýsingu þá, sem gefin 
var við stofnun sjálfstæðs ríkis á Íslandi 1918, um ævarandi hlutleysi í 
hernaði. Samtök þessi voru formlega stofnuð á sögufrægasta stað 
þjóðarinnar, Þingvöllum, 10.-11. sept. 1960 af nær 300 kjörnum fulltrúum úr 
nær öllum byggðarlögum lands vors.229 

 

Enn fremur er sagt frá því hvernig hernámsandstæðingar efndu til fyrstu 

Keflavíkurgöngunnar árið 1960 og frá Hvalfjarðargöngunni 1962, en fram kemur að um 

                                                           
223 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. 205. 
224 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, bréf til lögreglustjórans í Reykjavík. 12. september 1963. 
225 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
miðnefndar I, 10. september 1963, bls. 155-157. 
226 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 9, örk 1, 
skýrsla um störf miðnefndar, bls. 3. Lögð fram haustið 1964. 
227 Guðni Th. Jóhannesson, Óvinir ríkisins, bls. bls. 207-208. 
228 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 9, örk 1, 
skýrsla um störf miðnefndar, bls. 3. Lögð fram haustið 1964. 
229 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, bréf til varaforseta Bandaríkjanna, september 1963, bls. 1. 
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10.000 manns hafi tekið þátt í hvort skipti. Helsti tilgangurinn virðist hafa verið sá að upplýsa 

Johnson um viðhorf margra Íslendinga til hersetunnar, en í orðsendingunni eru m.a. notaðar 

upplýsingar úr undirskriftasöfnuninni árið 1961 sem hafði sýnt mikinn stuðning við 

andstöðuna gegn hernum úti á landsbyggðinni.  Í orðsendingunni kemur sömuleiðis fram að 

vafi leiki á því að Johnson hafi nokkurn tímann verið upplýstur um það að ráðamenn Íslands 

hafi heitið því að aldrei yrðu starfræktar herstöðvar á Íslandi á friðartímum.230  

  Nokkur hópur félaga úr samtökunum kom saman fyrir framan Hótel Sögu þegar 

afhending orðsendingarinnar átti sér stað. Varaforsetinn tók við henni án nokkurra 

vandkvæða, þótt félagar úr Varðbergi væru mættir á staðinn til þess að spilla fyrir annars 

friðsamlegum mótmælum. Þess má geta að ein helsta ástæðan þess að það tókst að afhenda 

varaforsetanum bréfið var sú að Penfield sendiherra hafði séð til þess persónulega.231 Í 

umfjöllun Morgunblaðsins um atburðinn var fjallað um fátt annað en þau skrílslæti sem áttu 

sér stað og  að sumir „kommúnistar“ hefðu verið herskáir.232 Samtökin höfðu hvatt 

stuðningsmenn sína til þess að hegða sér friðsamlega á fundinum. Hins vegar voru það menn 

úr Varðbergi og eða Heimdalli sem hófu átökin við hernámsandstæðinga.233 En þegar 

Johnson sjálfur var spurður um hvað honum fyndist um íslenska andstæðinga sína svaraði 

hann á þann veg að þeir væru áhugaverðir sökum fámennis.234 Þessi mótmæli 

hernámsandstæðinga höfðu ekki frekari eftirmála, en þau sýndu að samtökin beittu 

margvíslegum aðferðum við að koma málstað sínum gegn hernum á framfæri.    

 
 

 

                                                           
230 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 
2, bréf til varaforseta Bandaríkjanna, september 1963, bls. 1. 
231 Rúnar Ármann Arthúrsson, Jónas Árnason, bls. 127. 
232 Morgunblaðið, 17. september 1963, bls. 17. 
233 Rúnar Ármann Arthúrsson, Jónas Árnason, bls. 126; Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. 
Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 10, SHNA 2, „Reykvíkingar! Fjölmennið við Háskólabíó 
kl. 5,30 á mánudag!“. Dagsetningu vantar. 
234 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 52 
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8. Endalok Samtaka hernámsandstæðinga  
Ekki er að fullu ljóst hvers vegna Samtök hernámsandstæðinga hættu allri starfsemi árið 

1970, enda eru allra síðustu fundargerðirnar glataðar.235 Síðasta færslan sem til er í 

fundargerðarbókum þeirra frá árinu 1969 fjallar aðeins um afstöðu samtakanna til komu 

kafbátar til Hvalfjarðar og æfinga breskra herskipa á svæðinu.236 Ekki er minnst einu orði á 

það að samtökin séu að hætta. Það sem þó er hægt að lesa úr heimildum samtakanna er að 

um hafi verið að ræða hægfara endalok. Sem dæmi um það mætti nefna að á einum af 

miðnefndarfundum samtakanna árið 1967 mættu aðeins 15 nefndarmenn, en samkvæmt 

reglum samtakanna skipuðu 34 einstaklingar miðnefndina. Þetta var merki um aukið 

áhugaleysi hernámsandstæðinga sjálfra á starfi samtakanna.  Ýmis önnur dæmi er að finna í 

skjölum samtakanna um að það væri farið að halla undan fæti í starfseminni. Ragnar Arnalds 

talaði til dæmis um það á þessum sama fundi hversu nauðsynlegt það væri að spyrna við 

fótum gegn þessari þróun þó að það væri ekki nema með því að halda ritgerðarsamkeppni. 

Af þessu má ráða að verulega hafði dregið úr þrótti þeirra.237  

  Kjartan Ólafsson telur að helsta ástæða þess að samtökin hafi liðið undir lok hafi 

verið sú að þeim hafi ekki tekist að finna sér ný verkefni, það er að halda lífi í þeim neista 

sem þurfti til þess að viðhalda áhuga fólks á starfinu. Fyrir utan  þverrandi áhuga lítur Kjartan 

einnig svo á að pólitíkin hafi dregið úr mætti samtakanna. Þar á hann sérstaklega við framboð 

Þjóðvarnarflokksins í borgarstjórnarkosningunum árið 1962, sem minnst var á í 

umfjölluninni um félagsgerð samtakanna. Að sögn Kjartans varð sá klofningur sem 

myndaðist innan samtakanna vegna kosninganna hernámsandstæðingum mjög erfiður og 

samtökin náðu aldrei fyrri styrk eftir þetta.238 Ragnar Arnalds er hins vegar þeirrar skoðunar 

að helsta skýringin á því hvers vegna dregið hafi úr mætti samtakanna sé sú að ýmsir 

stjórnarmenn samtakanna hafi verið komnir út í pólitík. Því hafi til að mynda verið ákveðið 

að loka skrifstofu samtakanna í um það bil eitt ár, frá haustinu 1962 fram á haustið 1963, 

vegna sveitarstjórnar- og Alþingiskosninga. Þetta var gert til þess að styggja ekki 

                                                           
235 Tölvupóstur frá Ragnari Arnalds 19. mars 2018. 
236 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
framkvæmdanefndar 2, 16. apríl 1969, aukablað. 
237 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
miðnefndar 2, bls. 57-59, 21. nóvember 1967; Sama, askja 2, fundargerð Þingvallafundar, 9.-10 september 
1960, bls. 23. 
238 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018. 
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Framsóknarmenn, sem töldu að Alþýðubandalagsmenn og Þjóðvarnarmenn væru farnir að 

einoka samtökin. Afleiðingin varð hins vegar sú að öll starfsemi lá niðri í um eitt ár og 

samtökin urðu þannig lítt sýnileg. Leiðir voru því farnar að skilja að vissu leyti, árin 1962-

1963, á meðal margra forystumanna samtakanna þar sem þeir voru komnir út í 

flokkspólitíkina. Nefna má að bæði Ragnar Arnalds og Gils Guðmundsson komust inn á 

þing árið1963 fyrir Alþýðubandalagið og ýmsir Framsóknarmenn voru einnig komnir á fullt 

í stjórnmálunum.239 Þeir sem voru komnir í stjórnmálin gátu því ekki sinnt samtökunum eins 

vel og áður.  Út frá þessum tveimur lýsingum mætti því ætla að það sem hafi helst dregið úr 

þessum samtökum og á endanum leitt til endaloka þeirra hafi fyrst og fremst verið minnkandi 

áhugi á starfi samtakanna og pólitískar deilur af ýmsu tagi á milli mismunandi fylkinga innan 

samtakanna, en þær reyndist erfitt að sætta.    

  Eins og rætt var um í kaflanum um stofnun samtakanna voru fjármál samtakanna 

iðulega frekar bágborin. Þetta hefur eflaust haldið verulega aftur af samtökunum þar sem 

þau þurftu alltaf að gæta að þess að eyða ekki um efni fram. Þegar halla tók undan fæti var 

ekkert fjármagn aflögu til að blása til meiriháttar aðgerða.   

Hernámsandstæðingum mistókst einnig að nýta sér hið gullna tækifæri sem 

Víetnamstríðið veitti þeim til þess að blása lífi í samtökin eða endurreisa þau á nýjum grunni. 

Þessu til vitnisburðar má nefna að í Dagfara frá þessum tíma er aðeins að finna tvær greinar 

sem fjalla að einhverju verulegu leyti um stríðið.240 Þar að auki er aðeins einu sinni minnst 

á málefni tengd Víetnamstríðinu í gerðabók miðnefndarinnar. Það var þegar Jónas Árnason 

spurði að því hvort að stofnun svokallaðrar Víetnamnefndar hefði ekki orðið til þess að 

veikja samtökin.241   

 Að nefndinni stóðu ýmis stúdentafélög, ásamt öðrum félögum eins og 

Rithöfundasambandi Íslands. Í nefndinni sátu nokkrir einstaklingar sem verið höfðu í 

Samtökum hernámsandstæðinga, og ber þar helst að nefna ljóðskáldið Einar Braga, Ásu 

Ottesen og Jón Baldvin Hannibalsson.242 Þótt ekki sé fjallað nánar um áhrif stofnunar 

                                                           
239 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018; Vef. „Landið 1963“, Kosningasaga, 
https://kosningasaga.wordpress.com/althingiskosningar/kjordaemaskipan-1959-1999/allt-landid/landid-
1963/. Sótt 25. febrúar. 2018. 
240 Dagfari, 1. október 1966, bls. 3-4; Loftur Guttormsson, „Víetnam: Áróðursformúlur og andlegt hernám“, 
Dagfari, 01.08.1966 bls. 11-12. 
241 Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Handritasafn. Samtök hernámsandstæðinga, askja 1, gerðabók 
miðnefndar 2, 21. nóvember 1967, bls. 59. 
242 Þjóðviljinn, 14. apríl 1967, bls. 1, 3. 
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Víetnamnefndarinnar á Samtök hernámsandstæðinga í skjölum þeirra er líklegt að tilgáta 

Jónasar eigi við rök að styðjast. Með stofnun þessarar sjálfstæðu nefndar hefur vafalaust 

verið erfiðara fyrir samtökin að gera þetta mál að sínu og notfæra það sér til framdráttar. 

 Þótt Samtök hernámsandstæðinga hafi liðið undir lok, lauk baráttunni gegn hernum 

ekki þar með. Árið 1972 tóku til starfa ný samtök, Samtök herstöðvaandstæðinga, sem enn 

eru til í breyttri mynd.243 Þau samtök voru hins vegar alþjóðlegri í hugsun, enda litu þau á 

baráttuna gegn dvöl Bandaríkjahers sem lið í baráttu gegn heimsvaldastefnu 

Bandaríkjamanna á meðan Samtök hernámsandstæðinga höfðu starfað á þjóðlegri 

grundvelli.244  

 

Áhrif samtakanna 

Þegar skoðað er hvaða áhrif Samtök hernámsandstæðinga höfðu á utanríkisstefnu Íslands 

má ekki gleyma því að samtökin náðu aldrei sínu helsta markmiði, enda yfirgaf 

Bandaríkjaher ekki landið fyrr en árið 2006. Hins vegar er sennilegt að þau hafi haft nokkur 

áhrif á þjóðfélagsumræðuna og einnig á stjórnmálaflokkana. Það á einkum við um 

Framsóknarflokkinn. Ragnar Arnalds telur til dæmis að öll fundarhöldin í kringum þessi 

samtök hafi styrkt andstöðuna gegn hernum innan flokksins sem leiddi til þess að hann tók 

að lokum afstöðu gegn hernum í vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar á árunum 1971-1974.245 

Samtökin hafa því ýtt undir pólitískar umræður um hermálið. Andstaða Íslendinga almennt 

leiddi hins vegar til þess að Bandaríkjamenn hættu við að bæta við og uppfæra þá aðstöðu 

sem þeir höfðu hér.246 Þar af leiðandi jókst umfang bandaríska hersins á Íslandi ekki að neinu 

verulegu marki heldur var það að mestu leyti bundið við herstöðina í Keflavík. 

 

 

                                                           
243 Vef. „Um SHA“, Samtök hernaðarandstæðinga, https://fridur.is/um-sha/. Sótt 25. febrúar 2018. 
244 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
245 Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018; Sjá t.d.: Vef. Valur Ingimundarson, „NATO-aðildin og 
varnarsamningurinn“, mbl.is, https://www.mbl.is/serefni/nato/valur.html. Sótt 9. mars 2018. 
246 Ragnar Arnalds, Sjálfstæðið er sívirk auðlind, bls. 140. 
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Niðurstöður 
Saga Samtaka hernámsandstæðinga ber vitni um þann hljómgrunn sem andstaðan gegn veru 

Bandaríkjahers fékk í kalda stríðinu. Stofnun þeirra var að mörgu leyti rökrétt framhald af 

baráttu annarra andstöðuafla, eins og Þjóðvarnarflokksins, Andspyrnuhreyfingar gegn her í 

landi og Friðlýsts lands á 6. áratugnum, enda var markmiðið að koma á fót eins konar 

regnhlífarsamtökum til að þrýsta á um brotthvarf hersins í stað þess að dreifa kröftunum í 

mörgum félögum.   

  Í ritgerðinni hefur verið leitast við að útskýra hverjar helstu fylkingarnar innan 

Samtaka  hernámsandstæðinga voru og greina áhrif þeirra á starfsemina. Samtökin litu á sig 

sem óflokkspólitísk félagasamtök sem hefðu innan vébanda sinna marga óflokksbundna 

einstaklinga. Þau reyndu að „vinna menn úr öllum stjórnmálaflokkum til starfs fyrir 

brottflutningi alls erlends herliðs úr landinu“ eins og fram kemur í reglum samtakanna.247 

Þrátt fyrir það mátti greina ákveðin flokkspólitísk áhrif innan þeirra. Hér ber helst að nefna 

áhrif Sósíalista og Þjóðvarnarmanna. Þeir sóttu fylgi sitt helst til þéttbýlisins á 

suðvesturhorninu, einkum í Reykjavík og á Reykjanesi, og voru fjölmennir í miðnefnd 

samtakanna. Margir Framsóknarmenn voru einnig í samtökunum, en þeir voru öflugastir úti 

á landi. Það hjálpaði mikið, þegar samtökin réðust í undirskriftasöfnunina um brottför 

hersins, að geta reitt sig á stuðning Framsóknarmanna þar. En veikleiki Framsóknarmanna í 

Reykjavík þýddi að þeir höfðu takmörkuð áhrif innan miðnefndar samtakanna. Þar af 

leiðandi voru Sósíalistar og Þjóðvarnarmenn ráðandi, enda stjórnaði miðnefndin 

samtökunum í raun, þótt landsnefndin væri valdamest samkvæmt reglum þeirra.248 

Hugmyndafræði Samtaka hernámsandstæðinga var undir nokkrum áhrifum 

þjóðernishyggju, jafnvel þótt margir félagar hafi litið á sig sem alþjóðasinna.249 

Meginmarkmið þeirra var að losna við þá árásarhættu sem þau töldu stafa af herstöðvum, 

ásamt því að „vernda“ íslensku þjóðina gegn bandarískri hersetu. Arftakar 

hernámsandstæðinga, Samtök herstöðvaandstæðinga, lögðu hins vegar mun meiri áherslu á 

þætti eins og baráttuna gegn heimsvaldastefnu Bandaríkjastjórnar og Víetnamstríðinu. 

Andstaðan við herstöðina í Keflavík var þannig liður í mun viðameira andófi en tíðkast hafði 

                                                           
247 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn. Skjalasafn Samtaka hernámsandstæðinga. Askja 2, fundargerð 
Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 22. 
248 Sama, bls. 23-24. 
249 Viðtal við Kjartan Ólafsson 14. febrúar 2018; Viðtal við Ragnar Arnalds 10. febrúar 2018. 
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á dögum Samtaka hernámsandstæðinga.  Þótt helsta markmið hernámsandstæðinga væri að 

reka bandaríska herinn úr landi kemur hvergi fram formlega í lögum þeirra að Ísland ætti að 

yfirgefa NATO, heldur aðeins að samtökin stefndu að hlutleysi Íslands í hernaðarátökum. 

Það var gert til þess að halda friðinn við Framsóknarmenn, enda var sá flokkur iðulega 

klofinn í afstöðu sinni til hersins og stefna flokksins var eftir sem áður að vera áfram í NATO. 

Þeir sem tóku þátt í starfi Samtaka hernámsandstæðinga komu af öllu landinu, enda störfuðu 

héraðsnefndirnar í öllum sveitarfélögum.250 Það átti jafnt við um landsbyggðina, þar sem 

Framsóknarmenn voru sterkir, sem og þéttbýlið. Þegar samtökin náðu hátindi sínum á fyrri 

hluta 7. áratugarins hafa líklega verið yfir 1000 manns í þeim. Sú staðreynd að margir þekktir 

Sósíalistar voru í samtökunum varð þó til þess að stuðningsmenn stjórnarflokkanna, 

Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks, urðu mjög tortryggnir í garð þeirra. Þannig tókst 

hernámsandstæðingum ekki að ná út fyrir raðir stjórnarandstæðinga í málflutningi sínum að 

neinu marki.   

Hér hefur verið leitast við að lýsa og útskýra helstu aðgerðir sem Samtök 

hernámsandstæðingar stóðu fyrir. Fyrsta aðgerðin var í rauninni framkvæmd áður en 

samtökin voru formlega stofnuð, það er Keflavíkurgangan árið 1960.  Sú staðreynd að 

gangan var haldin að breskri fyrirmynd sýnir hvernig alþjóðlegir straumar höfðu augljós 

áhrif á hernámsandstöðu á Íslandi. Hérna var um nýja og áhrifaríka baráttuaðferð að ræða 

fyrir hernámsandstæðinga, enda er talið að allt að 10.000 manns hafi verið í fyrstu göngunni 

undir lok hennar. Göngurnar gerðu landsmönnum ljóst á sýnilegan hátt að málstaður þeirra 

naut töluverðs stuðnings og leiddu til þess að andstæðingar hernámsandstæðinga tóku 

baráttu þeirra alvarlega. Keflavíkurgöngurnar voru alltaf eitt helsta meginþemað í starfi 

samtakanna, enda voru þær endurteknar mörgum sinnum á 7. áratugnum. Göngurnar um 

síðari hluta áratugarins voru hins vegar fámennari en þær fyrstu, líklega hafa um 1000–2000 

manns í mesta lagi tekið þátt í þeim. Ástæðan var líklega sú að upp var komið vonleysi og 

þreyta á meðal hernámsandstæðinga, þótt andstaða gegn Bandaríkjunum á heimsvísu hafi 

aukist vegna Víetnamstríðsins. Hins vegar tókst Samtökum hernámsandstæðinga aldrei að 

færa sér í nyt þá alþjóðastrauma í baráttunni gegn dvöl Bandaríkjahers á Íslandi. 

Keflavíkurgangan árið 1968 var til að mynda eina verulega fjölmenna gangan undir lok 

                                                           
250 Sjá t.d. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn. Skjalasafn Samtaka hernámsandstæðinga, askja 2, 
fundargerð Þingvallafundar, 9.-10. september 1960, bls. 22.  
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áratugarins, en hún var að miklu leyti borin uppi af ungu fólki sem tengdist samtökunum 

ekki með beinum hætti.   

  Önnur stóra aðgerðin sem Samtök hernámsandstæðinga réðust í var 

undirskriftasöfnunin gegn hernum árin 1960 -1961. Eins og hér hefur verið rakið gekk 

söfnunin ekki eins vel og að var stefnt. Ýmsar ástæður urðu til þess, en sú helsta var mikil 

andstaða ráðandi afla í samfélaginu.  Þannig er enginn vafi á því að sá andkommúníski 

áróður sem beint var gegn samtökunum hafði neikvæð áhrif á söfnunina. Það virðist líka 

hafa verið svo að hernámsandstæðingar hafi einfaldlega ekki áttað sig á því hversu mikið 

verk það var fyrir nýstofnuð samtök að reyna að fá yfir helming þjóðarinnar til þess að styðja 

við málstað sem þennan, sérstaklega þegar þeir flokkar sem voru við völd voru mótfallnir 

honum. Andstaðan olli því líka að blöð eins og Morgunblaðið börðust harkalega gegn 

fyrirætlunum hernámsandstæðinga. Samtökin höfðu enda ekki  nægilegan styrk til að 

bregðast við gagnaðgerðum stuðningsmanna stjórnarflokkanna.                   

  Þriðja viðamikla aðgerðin, Hvalfjarðargangan, sem samtökin stóðu fyrir árið 1962, 

var farin í stað hinnar hefðbundnu Keflavíkurgöngu. Hvalfjarðargangan var í rauninni 

hátindur baráttu samtakanna gegn hernaðarumsvifum Bandaríkjahers á Íslandi, þar sem 

megináherslan var að koma í veg fyrir að Hvalfjörður yrði gerður að flotastöð.  Margir tóku 

þátt í þessari tveggja daga göngu og hún fékk verulega athygli.  Sennilegt er að þessi 

mótmæli sem og aðrar aðgerðir samtakanna gegn dvöl hersins hafi gert íslensk stjórnvöld 

tregari til þess að samþykkja hernaðarframkvæmdir Bandaríkjamanna á Íslandi, eins og til 

dæmis í Hvalfirði. Samtök hernámsandstæðinga tóku einnig þátt í ýmsum andófsaðgerðum 

sem tengdust hermálinu beint og óbeint. Hér ber hæst baráttu samtakanna í landhelgismálinu 

gegn öllum tilslökunum gagnvart Bretum. Einnig má nefna mótmæli samtakanna gegn 

Kanasjónvarpinu og þær aðgerðir sem samtökin stóðu fyrir meðan á  heimsókn Johnsons 

varaforseta Bandaríkjanna stóð .  

Ljóst er að verulega fór að halla undan fæti hjá Samtökum hernámsandstæðinga upp 

úr miðjum 7. áratugnum.  Hér hafa verið færð rök fyrir því að deilur sem komu upp snemma 

innan samtakanna hafi haft áhrif á afdrif þeirra. Í rauninni mátti greina þennan ágreining 

strax á árunum 1962-1963, þegar ákveðið var að loka skrifstofu samtakanna tímabundið 

vegna pólitískra deilna. Hér vógu þyngst deilur um þátttöku lykilmanna samtakanna í 

flokkspólitísku starfi, þar sem nokkrir þeirra voru kjörnir á þing fyrir Alþýðubandalagið, en 
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einnig spruttu upp deilur vegna framboðs Þjóðvarnarmanna í sveitarstjórnarkosningum í 

Reykjavík árið 1962. Þetta varð til þess að draga mjög úr starfsemi samtakanna, þrótti þeirra 

og sýnileika. Upp úr miðjum áratugnum var til viðbótar kominn upp ákveðinn leiði á meðal 

hernámsandstæðinga þar sem enginn raunverulegur árangur hafði náðst í baráttunni gegn 

veru hersins og engin nýbreytni átt sér stað í starfi samtakanna. Því var orðið erfitt að halda 

fólkinu við efnið, sem hraðaði hnignun samtakanna enn frekar. Auk þess ber að geta að 

fjárhagur samtakanna var alltaf bágborinn, sérstaklega á síðari hluta 7. áratugarins, sem gerði 

þeim enn erfiðara fyrir. Loks skipti miklu máli að samtökunum tókst ekki að færa sér 

Víetnamstríðið í nyt til þess að endurreisa starfsemina. Möguleg ástæða þess að svo fór er 

að hér á landi var stofnuð sérstök Víetnamnefnd sem mótmælti þessu stríði og því var erfitt 

fyrir samtökin að gera þetta mál að sínu.     

  Þau áhrif sem Samtök hernámsandstæðinga höfðu árin sem þau störfuðu voru 

takmörkuð. Ef starfsemi þeirra er hins vegar sett í víðara samhengi má líta svo á að barátta 

hernámsandstæðinga og allra þeirra félaga og stjórnmálaflokka sem komu á undan og eftir 

þeim hafi leitt til þess að stjórnvöld voru tregari en ella til að samþykkja 

hernaðarframkvæmdir Bandaríkjamanna á Íslandi. Loks má líta svo á að starfsemi 

samtakanna hafi átt þátt í að leggja grundvöllinn að stefnu vinstri stjórnar Ólafs 

Jóhannessonar um brottför hersins á árunum 1971-1974, en að henni stóðu 

Framsóknarflokkur, Alþýðubandalag og Samtök frjálslyndra og vinstri manna.251 Þótt vinstri 

stjórninni hafi ekki tekist að framfylgja þeirri stefnu átti hún rætur að rekja til andófs 

Samtaka hernámsandstæðinga og annarra tengdra aðila eins og Samtaka 

herstöðvaandstæðinga gegn dvöl Bandaríkjahers á Íslandi.    

 

 

 

                                                           
251 Valur Ingimundarson, Uppgjör við umheiminn, bls. 269. 
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