
Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Sagnfræði 

 

 

 

 

Alþjóðleg refskák 
 

Barátta Íslendinga fyrir frelsun Bobby Fischers 2004-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til B.A.-prófs 

 

     Hans Hreinsson 

Kt.:180280-5889 

 

Leiðbeinandi: Valur Ingimundarson 

September 2020 

 



2 
 

 

 

Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um aðdraganda þess að Bobby Fischer, fyrrverandi heimsmeistara í skák, var 

veittur ríkisborgararéttur á Íslandi vorið 2005 eftir að hafa verið í varðhaldi í Japan frá því um 

mitt ár 2004. Greind verður forsaga málsins, þ.e. hvað varð til þess að bandarísk stjórnvöld 

gáfu út handtökuskipun á hendur honum fyrir að hafa brotið viðskiptabannið gegn Júgóslavíu 

með því að taka þátt skákeinvígi gegn Boris Spassky í Belgrad árið 1992. Sú ákvörðun leiddi 

til áralangrar útlegðar Fischers, þar sem hann treysti sér ekki til að snúa aftur til 

Bandaríkjanna. Vikið verður að ástæðum þess að bandarísk yfirvöld aðhöfðust ekkert í máli 

Fischers fyrr en árið 2003 þegar þau létu til skarar skríða gegn honum með því að ógilda 

vegabréf hans. Fjallað verður um tengsl Fischers við landið með skírskotun til „einvígis 

aldarinnar― árið 1972 í Reykjavík þegar hann varð heimsmeistari í skák. Meginmarkmið 

ritgerðarinnar er að meta áhrif stuðningshóps Fischers, sem vann náið með stuðningsmönnum 

skákmeistarans í Japan, á lausn málsins og þátt íslenskra stjórnmálamanna sem gerðu hana 

mögulega.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Efnisyfirlit 
 

Inngangur ..................................................................................................................................................................................... 4 

1. Forsaga Fischer-málsins ........................................................................................................................................... 6 

„Einvígi aldarinnar“ ....................................................................................................................6 

Eyðurmerkurgangan...................................................................................................................7 

Aftur í sviðsljósið.........................................................................................................................8 

2. Handtaka Fischers og upphaf baráttunnar fyrir frelsi hans ......................................................... 10 

Varðhald og aðstoð í Japan....................................................................................................... 10 

Fyrstu viðbrögð á Íslandi ......................................................................................................... 12 

Aðferðir RJF-hópsins ................................................................................................................ 15 

Erlend viðbrögð við ákvörðun íslenskra stjórnvalda........................................................... 17 

Íslenskur og alþjóðlegur þrýstingur ....................................................................................... 18 

3. Aðkoma stjórnvalda í Japan og á Íslandi .................................................................................................... 20 

Umsókn um ríkisborgararétt................................................................................................... 20 

Japansferð íslenskra stuðningsmanna Fischers ................................................................... 21 

Alþingi veitir Fischer ríkisborgararétt ................................................................................... 23 

Niðurstöður .............................................................................................................................................................................. 24 

Heimildaskrá ........................................................................................................................................................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Inngangur 
 

Þegar Bobby Fischer varð heimsmeistari í skák eftir „einvígi aldarinnar― við Boris 

Spassky í Reykjavík árið 1972 bjó hann á landinu í fjóra mánuði og sú dvöl átti síðan eftir að 

lifa áfram í minningu þjóðarinnar. Nokkur ár eru t.d. síðan Þjóðminjasafnið setti upp 

sérsýninguna „Einvígi aldarinnar. Fischer og Spassky – 40 ár―. Á Selfossi er starfrækt Fischer 

safn, þar sem sýndir eru munir frá skákum Fischers og Spasskys og ein söluhæsta bók ársins 

2011 er glæpasaga eftir Arnald Indriðason sem gerist í Reykjavík sumarið 1972 með einvígið 

í bakgrunni. Tengsl Fischers urðu til þess að um þremur áratugum eftir Íslandsdvöl hans 

fannst mörgum Íslendingum sér skylt að láta sér mál hans varða, en þá hafði hann verið 

sviptur bandarísku vegabréfi og sat í japönsku fangelsi. Hann hafði þá neyðst til að lifa í 

útlegð frá árinu 1992 eftir að hafa verið sakaður um að brjóta viðskiptabann gegn Júgóslavíu 

með skákeinvígi sínu við Spassky í Belgrad.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um aðdraganda þess að Bobby Fischer var veittur 

ríkisborgararéttur á Íslandi árið 2005. Megináherslan er lögð á að greina baráttu 

stuðningshóps Fischers fyrir því að skákmeistarinn yrði leystur úr haldi var í Japan og gert  

kleift að setjast hér að. Í upphafi benti ekkert til þess að íslensk stjórnvöld hefðu afskipti af 

málinu sem snéri að tvennu: að brjóta gegn bandarískum reglum með því að tefla í trássi við 

viðskiptabann og að ferðast til Japan á ógildum skilríkjum. Aðgerðir bandarískra yfirvalda 

gegn Fischer verða kannaðar einkum með skírskotu til gagnrýni hans á Bandaríkin og and-

gyðingleg viðhorf hans.  Aðaláherslan verður lögð á aðkomu Íslendinga að málinu. Annars 

vegar verður lagt mat á tengsl Fischers við land og þjóð og skoðað að hve miklu leyti þau 

höfðu áhrif á að fámennur hópur Íslendinga tók málið að sér. Hins vegar verða færð rök fyrir 

því að barátta þessa hóps auk stuðnings Davíðs Oddssonar, þáverandi utanríkisráðherra, og 

nokkurra erlendra velunnara  hefðu haft úrslitaáhrif á niðurstöðu þess.
1
   

Ekki hefur áður verið fjallað um Fischer-málið á fræðilegum vettvangi. Skrif 

fræðimanna um málefni Fischer á síðustu árum hafa verið á sviði sálfræði eða 

geðlæknisfræði, þar sem keppst er um að sálgreina skákmeistarann að honum látnum.
2
 Hins 

                                                             
1 Morgunblaðið 23. júlí 2018, bls. 10. 
2
 Sjá t.d. Ponterotto , „Case Study in Psychobiographical Ethics“; Wilhelm, „Healthy Narcissism, Global 

Competitiveness and Game Theory“. 
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vegar hafa frásagnir fjögurra einstaklinga úr hinum svonefnda RJF-hóp,
3
 íslenskum 

stuðingshópi Fischers, sem komu að málinu á árunum 2004–200 birst í stuttum ritum eða 

bókarköflum.
4
 Þessar frásagnir eru að miklu leyti samhljóða, enda um að ræða samherja í 

baráttunni. Af erlendum bókum er helst að nefna bók Frank Bradys um ævi Fischers,  en þar  

eru nokkrir kaflar tileinkaðir aðdraganda þess að Fischer fékk landvistarleyfi á Íslandi.
5
 Mikið 

var einnig skrifað um málið í fjölmiðlum á Íslandi sem erlendis á þessum tíma.  

Ritgerðin er byggð á margvíslegum heimildum. Helst bera að nefna óflokkað 

einkaskjalasafn RJF-hópsins sem höfundur fékk aðgang að. Þar er að finna mikið magn gagna 

s.s. tölvupóstsamskipti, bæði innan hópsins en einnig við sendiráð, stofnanir og stjórnvöld og  

afrit af ýmsum skjölum sem snerta málið. Bækur og rit félaga úr hópnum voru einnig hafðar 

til hliðsjónar, en þær lýsa vel hvernig málið leit við þeim sem stóðu í hringiðu baráttunar. 

Aðeins ein af mörgum ævisögum Fischers kemur inn á þetta tímabil, en það er bók Bradys. 

Efni hennar er þó tekið með ákveðnum fyrirvara þar sem á köflum gætir missamræmis við 

aðrar heimildir og ekki er gætt nægjanlega vel að heimildaskráningu. Því var aðeins stuðst við 

hana í þeim atriðum sem hægt var að sannreyna. Höfundur fékk einnig aðgang að gögnum 

forsætisráðuneytis og fundargerðum allsherjarnefndar Alþingis sem hafði umsókn Fischers 

um ríkisborgarrétt til skoðunar í byrjun árs 2005. Beiðnum um aðgang að skjölum 

dómsmálaráðuneytis og utanríkisráðuneytis um málið var hins vegar  hafnað. 

Mikið magn efnis var einnig að finna í fjölmiðlum, en málið var áberandi í umfjöllun 

þeirra um allan heim. Íslenskir prentmiðlar skrifuðu t.a.m. um málið nær daglega þá mánuði 

sem það stóð yfir. Bæði var um að ræða almenna fréttaumfjöllun, leiðara og viðtöl, bæði við 

stuðningsmenn Fischers sem og við stjórnmála- og embættismenn á Íslandi og í Japan. Einnig 

voru birtar þar margar innsendar greinar sem undantekningarlaust voru til stuðnings Fischer 

og verður stuðst við þær hér.   

Ritgerðinni er skipt í þrjá meginkafla. Í fyrsta kaflanum verður sýnt fram á mikilvægi 

einvígisins árið 1972 fyrir Ísland og þá tengingu sem Fischer náði við land og þjóð þann tíma 

sem hann dvaldi hér. Stuttlega verður einnig minnst á um tveggja áratuga eyðurmerkurgöngu 

Fiscshers þar sem hann lifði nánast í algeri einangrun og þeim áhrifum sem það hafði. Í lok 

kaflans verður sagt frá endurkomu hans að taflborðinu og þær afleiðingar sem það hafði í för 

með sér. Fyrstu mánuðirnir eftir handtökuna eru umfjöllunarefni annars kafla. Þar er greint frá 

fyrstu viðbrögðum fjölmiðla og hvernig stuðningsmenn Fischers, hér og í Japan, beittu sér í 

                                                             
3 Skammstöfunin vísar í fullt nafn skákmeistarans,  Robert James Fischer.    
4
 Sjá Einar S. Einarsson, Freeing Bobby Fischer;  Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk; Helgi Ólafsson, Bobby Fischer 

Comes Home; Garðar Sverrisson, Yfir farinn veg með Bobby Fischer. 
5 Frank Brady, Endatafl. 
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málinu. Lagaleg hlið málsins verður einnig útskýrð og fyrstu viðbrögðum stjórnmála- og 

embættismanna hérlendis gerð skil. Loks í þriðja kafla er komið inn á aðkomu íslenskra og 

japanskra stjórnvalda og sýnt fram á hvernig stöðugur þrýstingur stuðningsmanna Fischers 

kom því til leiðar að málið endaði með því að Alþingi Íslendinga veitti honum 

ríkisborgararétt. 

1. Forsaga Fischer-málsins 

 

 „Einvígi aldarinnar“  
 

Enginn skákviðburður hefur fengið eins mikla athygli og heimsmeistaraeinvígið í skák árið 

1972. Hér vó þyngst að viðureign Sovétmannsins Borisar Spassky og Bandaríkjamannsins 

Bobby Fischers við skákborðið í Laugardagshöll varð hluti af stjórnmálaumhverfi kalda 

stríðsins, enda var hér um að ræða glímu risaveldanna tveggja og hugmyndafræði þeirra í 

smækkaðri mynd. Þetta var „örlítið brot af heimspólitíkinni― eins og Fischer orðaði það 

sjálfur.
6
 Í Sovétríkjunum var pólitíkin nátengd skákinni. Litið var á skák „sem gagnlegt og 

mikilvægt tæki til að sýna fram á vitsmunalega yfirburði sovéska kommúnismans yfir hinu 

siðspillta vestri―,
7
 eins og Gary Kasparov, fyrrverandi heimsmeistari í skák, lýsti því.   

Sovéskir skákmenn höfðu enda einokað titilinn allt frá því að Alþjóða skáksambandið, FIDE, 

hóf að halda formleg heimsmeistaraeinvígi árið 1948.   

Ráðamenn vestanhafs gerðu sér einnig grein fyrir mikilvægi atburðarins. Þegar Fischer 

var tvístígandi með þátttöku sína átti Henry Kissinger, þáverandi þjóðaröryggisráðgjafi, tvö 

samtöl við hann þar sem hann sagði bandarísku þjóðina vilja að hann sigraði Rússana
8
 og að 

hann væri „okkar maður gegn kommunum―.
9
 Fischer sjálfur virtist sama sinnis þar sem hann 

talaði um viðureignina sem baráttu milli kommúnismans og hinna vestrænu þjóða.
10

 Það voru 

hins vegar ekki aðeins risaveldin sem áttu mikið undir einvíginu. Hátt í tvö hundruð 

blaðamenn dvöldust í Reykjavík meðan á mótinu stóð og því fylgdi mikil landkynning. Því 

hefur oft verið haldið fram að þarna hafi Ísland „komist á kortið―. 

                                                             
6 Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War, bls. 238. Þýtt úr ensku: „a microcosm of the whole world 
political situation.“   
7 Vef. „Gary Kasparov on Chess and Politics in Soviet Russia“, viðtal bandaríska stjórnmálaskýrandans Bill Kristol 
við Kasparov, 28. febrúar 2016.  
8
 Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War, bls. 126.  

9
 Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War, bls. 155.  Þýtt úr ensku: „our man up against commies“ 

10 Morgunblaðið 11. janúar 2002, bls 10.  
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Íslenskir stjórnmálamenn sáu einnig tækifæri til að notfæra sér það sem nefnt var 

„einvígi aldarinnar―
11

. Daginn eftir að einvíginu lauk var fiskveiðilögsagan færð út í 50 mílur, 

sem olli hörðum deilum við Breta og aðrar þjóðir. Í aðdraganda útfærslunnar nýtti 

ríkisstjórnin sér þann metfjölda erlendra blaðamanna sem var á landinu, með því að boða til 

tíðra blaðamannafunda þar sem málstað Íslendinga var komið á framfæri. Stjórnmálamenn 

gripu jafnvel til líkindamáls úr skákheiminum. Friðrik Ólafsson stórmeistari lýsti því t.d. að 

þáverandi utanríkisráðherra, Einar Ágústsson, hefði hringt í sig og spurt hvað endatafl væri á 

ensku. „Ég sagði að það væri bara „end game― og hann sagðist þá ætla að segja blaðamönnum 

að við tækjum Breta í endataflinu!―
12

 

 

Eyðurmerkurgangan 
 

Bobby Fischer snéri til baka til Bandaríkjanna sem þjóðhetja eftir sigurinn á Spassky. Áður 

hafði hann framlengt dvöl sína á Íslandi um nokkrar vikur vegna þess hve honum líkaði vel 

við land og þjóð. Honum varð enda vel til vina við lífvörð sinn, Sæmund Pálsson eða Sæma 

Rokk,
13

 lögreglumann, sem vék varla frá honum í þær vikur sem mótið fór fram. Gekk 

Fischer svo langt að halda því fram að án Sæma hefði hann aldrei orðið heimsmeistari.
14

 

Sæmi fylgdi Fischer til Bandaríkjanna, en hélt aftur heim að nokkrum vikum liðnum, 

heimsmeistaranum til mikillar mæðu.
15

 Fischer var þá 29 ára gamall og stóð á hátindi ferils 

síns. Það áttu hins vegar eftir að líða tveir áratugir þar til hann tefldi opinberlega á ný. Vörn 

heimsmeistaratitilsins gegn áskorandanum Anatoly Karpov 1975 fór út um þúfur, þegar FIDE 

vildi ekki verða við ýtrustu kröfum Fischers um framkvæmd einvígisins og hann afsalaði sér 

titlinum í kjölfarið.  

 Næstu árin rofnaði ekki aðeins tengingin við Ísland heldur við heiminn allan, þar sem 

Fischer einangraði sig nánast algerlega. Hann stóð illa fjárhagslega, var tekjulaus og 

verðlaunaféð frá Reykjavík entist ekki lengi. Hefur þessum tíma verið lýst af blaðamönnum 

og ævisöguriturum sem eyðimerkurgöngu Fischers. Um tíma var hann félagi í kristilega 

sértrúarsöfnuðinum Worldwide Church of God, sem hann lét í té stóran hluta 

verðalaunafjárins sem hann fékk fyrir sigurinn í skákeinvigínu í Reykjavík. Hann sökkti sér 

einnig ofan í bókalestur. Hann hélt áfram að lesa skákbækur og -tímarit, en það voru þó einna 

                                                             
11 Um einvígið sjá t.d. Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War; Evans og Smith, Chess World 
Championship 1972 Fischer vs. Spassky; Freysteinn Jóhannsson og Friðrik Ólafsson, Fischer gegn Spassky.  
12 Morgunblaðið 11. janúar 2002, bls 10. 
13

 Sæmundur Pálsson breytti nafni sínum með formlegum hætti í Sæma Rokk árið 2018.  
14

 Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War, bls. 261. 
15 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 183. 
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helst bækur um trúarbrögð og heimspeki sem áttu hug hans allan. Fischer, sem kominn var af 

gyðingum, hafði lengi verið þekktur fyrir and-gyðingleg ummæli.
16

 Á þessum tíma var andúð 

hans farin að snúast upp í hreint hatur og hann er sagður hafa lýst yfir aðdáun sinni á Adolf 

Hitler og jafnframt afneitað helförinni.
17

 

Fischer var einnig farið að sinnast verulega við bandarísk stjórnvöld. Hann hafði verið 

ósáttur við viðtökur stjórnvalda eftir komuna frá Íslandi, einkum vegna þess að hann fékk ekki 

heimboð í Hvíta húsið.
18

 Árið 1981 var hann svo handtekinn í heimabæ sínum, Pasadena í 

Kaliforníu. Lögreglumaður hafði tekið hann í misgripum fyrir bankaræningja. Fischer brást 

við með því að neita að svara spurningum lögreglunnar og varð það til þess að hann sat í 

varðhaldi í tvo sólarhringa. Eftir þessa reynslu tók Fischer að finna bandarískum stjórnvöldum 

allt til foráttu.
19

 Hann var einnig sannfærður um að leyniþjónustur Bandaríkjanna og Ísrael 

væru að njósna um sig. Þar hafði hann reyndar nokkuð til síns máls þar sem dagblaðið 

Philadelphia Inquirer komst árið 2002 yfir skjöl frá bandarísku alríkislögreglunni, FBI, sem 

sýna að yfirvöld höfðu fylgst með honum.
20

 

 

Aftur í sviðsljósið 
 

Árið 1992, eða tuttugu árum eftir „einvígi aldarinnar―, mættust Fischer og Spassky aftur við 

skákborðið. Þetta var jafnframt í fyrsta skipti síðan í Reykjavík sem Fischer tefldi 

opinberlega. Allar fyrri tilraunir til að fá hann að taflborðinu höfðu strandað á 

einstrengingslegum kröfum, einkum um upphæð verðlaunafjárins. Það var loks serbneskur 

banki sem uppfyllti kröfur Fischers með því skilyrði að einvígið færi fram í Serbíu og 

Svartfjallalandi, einu ríkjunum sem enn tilheyrðu ríkjasambandi Júgóslavíu. 

Nokkrum mánuðum fyrir einvígið settu Sameinuðu þjóðirnar viðskiptabann á 

Júgóslavíu, og dæmdu það því í raun ólöglegt. George H.W. Bush forseti gaf í kjölfarið út 

forsetatilskipun nr. 12810, sem gerði bandarískum þegnum skylt að virða viðskiptabannið.
21

 

Bandaríska fjármálaráðuneytið áréttaði bannið enn fremur með bréfi til Fischers, þar sem 

                                                             
16

 Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War, bls. 23. 
17

 Brady, Endatafl, bls. 313; Chun, Rene, „Bobby Fischer´s Pathetic Endgame“, bls. 87. 
18

Edmonds og Eidinow, Bobby Fischer Goes to War, bls. 262. Til stóð að bjóða Fischer að hitta Nixon í Hvíta 
húsinu, en minnisblað frá Leonard Garment, sérstökum ráðgjafa forsetans, þar sem hann lýsti furðulegri, 
ófyrisjáanlegri og á köflum dónalegri hegðun heimsmeistarans, varð til þess að heimsóknin var slegin af.   
19 Brady, Endgame, bls. 265–266. Fischer skrifaði og gaf út fjórtán síðna bækling um þessa reynslu sína undir 
heitinu I Was Tortured in the Pasadena Jailhouse.   
20

 Clea Benson og Peter Nicholas, „Files Reveal how FBI Hounded Chess King“,  Philadelphia Inquirer 17. nóv. 
2002, bls. 1.  
21 Vef. The American Presidency Project. Executive Order 12810. 
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hann var varaður við að fyrirhugað einvígi væri brot á forsetatilskipuninni og allt að tíu ára 

fangelsisvist biði þeirra sem brytu gegn henni.
22

 Fischer hunsaði bannið algerlega og á 

blaðamannafundi daginn fyrir fyrstu skákina í Belgrad úthúðaði hann bandarískum 

stjórnvöldum og endaði fundinn á að taka upp bréf ráðuneytisins og hrækja á það.
23

 

Þáttaka og sigur Fischers í einvíginu átti eftir að draga dilk á eftir sér. Í sigurlaun fékk 

hann greiddar yfir þrjár miljónir dollara inn á reikning í Sviss. Hann varð þó að sama skapi 

eftirlýstur maður í heimalandi sínu, þar sem bandarísk yfirvöld brugðust við með að gefa út 

handtökuskipun á hendur honum. Það voru harkaleg viðbrögð að margra dómi og sem dæmi 

má nefna að hvorki Spassky, sem þá var franskur ríkisborgari, né þýski yfirdómarinn Lothar 

Schmid (sem var einnig yfirdómari í einvíginu í Reykjavík), voru ákærðir í heimalöndum 

sínum.
24

 Fischer gat því ekki snúið aftur heim til Bandaríkjanna og næsta áratuginn var hann á 

flakki um heiminn. Hann þurfti þó í tvígang að leita á náðir bandarísks sendiráðs á þessum 

tíma, annars vegar til að endurnýja vegabréfið og hins vegar til að bæta í það blaðsíðum. Þrátt 

fyrir að vera eftirlýstur maður gekk það í gegn athugasemdalaust. Aðeins nokkrum vikum 

eftir seinni heimsóknina, eða í desember 2003, felldi bandaríska utanríkisráðuneytið þó 

vegabréf hans úr gildi, án þess að tilkynna Fischer það formlega, eins og reglur kváðu á um.
25

  

Engin einhlít skýring var gefin á því hvers vegna vegabréf hans var afturkallað, ellefu 

árum eftir að handtökuskipunin var gefin út. Fischer var aftur á móti ekki þögull í útlegð 

sinni. Hann var enn mjög gagnrýninn og notaði hvert tækifæri sem hann gat til að fordæma 

bandarísk stjórnvöld. Ummæli hans um hryðjuverkaárásirnar 11. september 2001 gætu þó 

hafa verið kornið sem fyllti mælinn. Það var a.m.k, mat Davíðs Oddssonar, þáverandi 

forsætisráðherra.
26

 Þennan dag var Fischer í útvarpsviðtali við filippseyska útvarpsstöð og 

aðspurður sagðist hann fagna árásinni, sagði hana frábærar fréttir og bætti við: 

 

Megi Bush forseti drepast! Megi Bandaríkin drepast! Til fjandans  

með Bandaríkin! Til fjandans með gyðingana!―
27

  

 

                                                             
22

 Brady, Endatafl, bls. 282; afrit af bréfinu í skjalasafni RJF- hópsins. 
23 Vef. „Bobby Fischer Spits on US Government Letter“, Myndband frá blaðamannafundinum 1. september 
1992. 
24 Brady, Endatafl, bls. 336. 
25 Skjalasafn RJF- hópsins. Afrit af bréfinu. Bréfið var stílað á Fischer en án heimilisfangs, prentað á bréfsefni 
sendiráðs Bandaríkjanna í Manilla, Filippseyjum, dagsett 11. desember 2004.  
26

 Morgunblaðið 23. júlí 2018, bls. 10. 
27 Vef. „Bobby Fischer - His hatred for Jews“, upptaka af viðtalinu 11. september 2001.  
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Viðtalið vakti mikla athygli og upptaka af því barst fljótt um heiminn. Viðbrögðin í 

Bandaríkjunum urðu hörð. Fjöldi fólks hafði samband við dómsmálaráðuneytið og krafðist 

þess að stjórnvöld handsömuðu Fischer. Leiðarahöfundar dagblaða vöktu einnig athygli á 

málinu. Loks sleit bandaríska skáksambandið öllum tengslum við Fischer og vék honum úr 

sambandinu.
28

 Fischer sjálfur hélt því fram, í samtali við Garðar Sverrisson að gagnrýni hans 

á gyðinga hefði verið ástæða þess hvernig Bandaríkjastjórn brást við.
29

  Garðar sjálfur sagði 

einnig að við komu Fischers til Íslands hafi ónefndum sendifulltrúa Bandaríkjastjórnar orðið 

það á að viðurkenna að ummæli hans um gyðinga hefðu skipt máli.
30

  

 

2. Handtaka Fischers og upphaf baráttunnar fyrir frelsi hans 
 

Varðhald og aðstoð í Japan 
 

Hinn 13. júlí 2004 var Bobby Fischer síðan stöðvaður á Narita-flugvellinum í Tókýó og settur 

í varðhald, sakaður um að hafa ferðast til landsins á ógildu vegabréfi.
31

 Sambýliskona hans, 

Miyoko Watai, sem einnig var forseti japanska skáksambandsins, hóf þegar við handtökuna 

að aðstoða hann og fékk sér til liðsinnis japanska lögfræðinginn Masako Suzuki. Fljótlega 

bættist í hópinn kanadískur blaðamaður, John Bosnitch og saman stofnuðu þau hóp sem 

kallaðist „Free Bobby Fischer―. Í Bandaríkjunum var mannréttindalögfræðingurinn Richard J. 

Vattuone þeim einnig til aðstoðar. Brýnasta verkefni þeirra var að hindra að Fischer yrði 

sendur til Bandaríkjanna, þar sem hans biði líklega löng fangelsisvist. 

Samkvæmt japönskum lögum skal hver sá útlendingur sem stöðvaður er með ógild 

ferðaskilríki sendur aftur til síns heimalands. Lögmenn Fischers héldu því hins vegar fram að 

vegabréf hans hefði fyrst verið gert ógilt af japönskum embættismönnum við handtöku 

Fischers, þegar þeir klipptu það í sundur.
32

 Fram að því hefði það verið í fullu gildi, enda 

hefði hann endurnýjað það til tíu ára fyrir aðeins sjö árum. Í öðru lagi sögðu þeir að ekki hefði 

verið staðið rétt að ógildingu þess. Samkvæmt bandarískum lögum bar stjórnvöldum að 

tilkynna handhafa ef ógilda ætti vegabréf hans og viðkomandi ætti einnig rétt á að áfrýja þeirri 

                                                             
28 Brady, Endatafl, bls. 322–323. 
29 Garðar Sverrisson, Yfir farinn veg með Bobby Fischer, bls. 65. 
30 Garðar Sverrisson, Yfir farinn veg með Bobby Fischer, bls. 66. 
31 Skjalasafn RJF- hópsins. Afrit af handtökuskipuninni 13. júlí 2004.  
32

 Fischer skrifaði sjálfur litríka lýsingu á atburðarásinni þegar hann var handtekinn og lýsir því m.a. hvernig 
landamæraverðir gerðu vegabréf hans upptækt og klipptu það fyrir framan hann. Þessa lýsingu var að finna á 
heimasíðu Fischers sem nú er búið að loka, en útprentun af lýsingunni er í skjalasafni RJF- hópsins. 
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ákvörðun. Bandarísk stjórnvöld gátu ekki sýnt fram á að þau hefðu gert neina tilraun til að 

tilkynna Fischer þessa ákvörðun. Þar hefðu þau þó átt hægt um vik, því að á ferðalögum 

sínum erlendis hafði hann alltaf gefið upp rétt heimilisfang. Hann hafði t.d. vísað í 

heimilisfang sambýliskonu sinnar, Watai, í hvert skipti sem hann kom til Japans. Þegar hann 

endurnýjaði vegabréfið árið 1997 hafði hann líka gefið upp sem heimilisfang pósthólf sitt í 

Pasadena, sem enn var skráð á hann. 
33

  

Með þessi rök að vopni, þ.e. að vegabréfið hefði enn verið í gildi við handtökuna, 

lögðu lögmenn Fischers fram kæru á hendur japönskum stjórnvöldum fyrir ólöglega 

frelsissviptingu. Ólíklegt var að nokkuð kæmi út úr þeim málarekstri, en á meðan á honum 

stóð var ekki hægt að senda Fischer úr landi. Bandarísk stjórnvöld gátu heldur ekki lagt fram 

framsalsbeiðni vegna brota Fischers á viðskiptabanninu þar sem yfirvöld í Japan litu ekki á 

brot hans gegn forsetatilskipuninni sem eiginlegt lögbrot. og því ekki nægjanlegt til 

framsals.
34

 Það var reyndar mat Bosnitch að Bandaríkjamenn hefðu vísvitandi látið farast fyrir 

að tilkynna um ógildingu vegabréfsins til þess að hann yrði handtekinn í Japan, því að þannig 

yrði Fischer sendur heim, hvort sem um framsal væri að ræða eða ekki.
35

 Ólíklegt verður að 

teljast að aðgerðir Bandaríkjastjórnar hafi verið jafn úthugsaðar og stuðningsmenn hans vildu 

vera láta. Þó er ljóst að áhrif Bandaríkjanna á japanska utanríkisstefnu hafa verið mjög sterk 

allar götur frá lokum seinni heimstyrjaldar og þrýstingur þeirra kann að hafa skipt máli.  

Meðan á þessari pattstöðu stóð var allt kapp lagt á að finna ríki sem veitt gæti Fischer 

hæli. Þannig væri japönskum yfirvöldum gert kleift að senda Fischer til viðkomandi ríkis, en 

hann myndi á móti falla frá kæru sinni vegna frelsissviptingar. Jafnhliða þessu tilkynnti 

Fischer fulltrúum bandaríska sendiráðsins í Japan að hann hygðist afsala sér ríkisborgararétti 

sínum.Ekki var hlaupið að því að finna ríki sem vildi taka við Fischer og fóru fyrstu tilraunir 

út um þúfur. Enginn áhugi var á því að ganga gegn vilja Bandaríkjanna. Stjórnvöld í 

Svartfjallalandi, þar sem Fischer hafði búið fyrstu mánuðina eftir einvígið árið 1992, tóku 

reyndar í fyrstu vel í beiðni um hæli. En eftir að hafa rætt við bandaríska embættismenn lýsti 

Filip Vujanovic, forseti landsins, yfir að beiðninni hefði verið hafnað.
36

 Það sama gerðu 

svissnesk stjórnvöld.
37

 Persónubrestir Fischers urðu heldur ekki til að einfalda málið. Til stóð 

að sækja um hæli í Þýskalandi, á grundvelli þess að faðir Fischers var þýskur. Hann naut 

                                                             
33 Morgunblaðið 18. desember 2004, bls 12. 
34 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur Richard J. Vattuones lögfræðings til RFJ- hópsins, dagsetningu vantar á 
útprentað afritið. 
35 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréf Bosnitch til forsætisráðherra Japans 20. desember 2004; Morgunblaðið 31. 
desember 2004, bls 6. 
36

 Vef. Deutsche Welle „German Chess Fans Rally Around Bobby Fischer“ 5. águst 2004.    
37 DV 9. nóvember 2004 bls. 30. 
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einnig stuðnings skákfélaga í landinu, sem hófu herferð til að fá stjórnvöld til að taka við 

honum. Ummæli Fischers um gyðinga og efasemdir um helförina gerðu það þó ómögulegt.
38

  

Fangelsisvistin hafði heldur ekki dregið úr nánast ofsafengnum árásum hans á yfirvöld í 

Bandaríkjunum. Nú höfðu japönsk stjórnvöld bæst við sem helstu óvinir hans og notaði hann 

hvert tækifæri sem gafst til að koma skoðunum sínum á framfæri, ekki síst í símaviðtölum við 

útvarpsstöðvar víða um heim. 

Fischer naut engu að síður stuðnings víða. Þótt bandaríska skáksambandið hefði hætt 

öllum samskiptum við hann gilti það sama ekki um alþjóðlega skákheiminn. Kirsan 

Ilyumzhinov, forseti Alþjóða skáksambandsins FIDE, skrifaði opið bréf til George W. Bush, 

forseta Bandaríkjanna, þar sem hann fór fram á að málið gegn Fischer yrði látið falla niður.
39

 

Spassky skrifaði Bush einnig bréf þar sem hann bað hinum gamla keppinauti sínum griða og 

benti á að hann sjálfur hefði brotið viðskiptabannið gegn Júgóslavíu. Ef Bandaríkin ætluðu að 

halda málinu til streitu ætti einnig að handtaka hann og setja hann í varðhald með 

Fischer.
40

Orð bandaríska rithöfundarins Wilfrid Sheed um Fischer frá 1972 áttu því enn við:  

„Hið eina jákvæða sem sagt verður um hann er að starfsbræður hans dá hann. Aðrir hafa enga 

ástæðu til þess.―
41

  

 

Fyrstu viðbrögð á Íslandi 
 

Á Íslandi var það skáksamfélagið sem upphaflega hafði sig mest í frammi í máli Fischers. 

Reyndar var það svo að strax í nóvember árið 1999 áttu þrír áhrifamenn innan Skáksambands 

Íslands, Áskell Örn Kárason forseti, Guðmundur G. Þórarinsson fyrrverandi forseti og 

stórmeistarinn Helgi Ólafsson, fund með Barböru J. Griffiths, þáverandi sendiherra 

Bandaríkjanna, þar sem þeir afhentu henni áskorun um að fella niður ákærur gegn Fischer.
42

 

Helgi segir frá því að Davíð Oddson, þáverandi forsætisráðherra, hefði sagt sér í vitna 

viðurvist að mál Fischers hefði verið rætt á „allra efstu stigum stjórnsýslunnar―. Túlkaði Helgi 

það þannig að Davíð hefði rætt málið við Bill Clinton Bandaríkjaforseta á nýlegum fundi 

þeirra.
43

 Þetta staðfesti Davíð í viðtali við Frank Brady. Reyndar ræddi hann málið ekki beint 

við Clinton, heldur einn af hans helstu ráðgjöfum í Hvíta húsinu. Hann fékk svo þau skilaboð 

                                                             
38 Fréttablaðið 4. ágúst 2004 bls. 6; Morgunblaðið 4. ágúst 2004, bls. 15; Vef. Deutsche Welle „German Chess 
Fans Rally Around Bobby Fischer“ 5. águst 2004. 
39 Skjalasafn RJF- hópsins. Afrit af Bréfi Ilyumzhinov til Bush 1. september 2004. 
40 Fréttablaðið 28. september 2004, bls 8. 
41

 Brady, Endatafl, bls. 215.  
42

 Skjalasafn RJF- hópsins. Áskorun þremenninganna 15. nóvember 1999; Morgunblaðið 22. júlí 2004, bls. 6. 
43 Helgi Ólafsson, Bobby Fischer Comes Home, bls. 41. 
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til baka að forsetinn kysi að úrskurða ekki í málinu.
44

Að ósk Davíðs reyndu starfsmenn 

forsætisráðuneytisins aftur að koma því til leiðar að Fischer yrðu gefnar upp sakir við 

embættislok Clintons, en án árangurs.
45

 

Þegar fréttir bárust af handtöku Fischers árið 2004 var það aftur skáksambandið sem 

brást fyrst við. Boðað var til sérstaks aukafundar stjórnar þess, þar sem eina málið á dagskrá 

var að ræða og samþykkja áskorun á forseta Bandaríkjanna, um að „hann gefi þessum 

einstæða snillingi upp sakir―.
46

  Guðfríður Lilja Grétarsdóttir forseti S.Í. og Hrafn Jökulsson 

varaforseti héldu svo til fundar í sendiráði Bandaríkjanna þar sem áskorunin var afhent, en að 

því loknu ræddu þau við blaðamenn á tröppum sendiráðsins þar sem þau vöktu athygli á máli 

Fischers.
47

 

Fjölmiðlar fjölluðu ítarlega um málið. Í fyrstu var einkum um að ræða stuttar frásagnir 

af handtökunni og ástæðum hennar. Einnig var rætt um líklegt framsal hans til Bandaríkjanna 

og þann dóm sem biði hans þar. Bæði DV og Morgunblaðið sáu þó ástæðu til að minnast á 

ummæli hans um gyðinga sem og hryðjuverkaárásinar 11. september og síðarnefnda blaðið 

tók fram að hann væri „undarlegur í háttum―.
48

 Umræðan átti þó fljótt eftir að breytast, þegar 

fjölmiðlar fóru í auknum mæli að rifja upp tengsl Fischers við Ísland og ræða hvort íslensk 

stjórnvöld gætu á einhvern hátt orðið honum að liði. Þar hafði íslenski skákheimurinn 

afgerandi áhrif. Viðbrögð Skáksambandsins vöktu mikla athygli auk þess sem skákfélagið 

Hrókurinn hóf undirskriftasöfnun til stuðnings Fischer. Íslenskir skákmenn skrifuðu einnig 

greinar um málið í prentmiðla landsins og voru jafnframt tíðir viðmælendur í fjölmiðlum. 

Fyrsta ákallið hérlendis um aðstoð til handa Fischer kom þó úr fremur óvæntri átt: Loki, hin 

teiknaða fígúra á baksíðu DV var látinn segja „Free Fischer―.
49

 

Það var Morgunblaðið sem átti síðan eftir að leiða umfjöllun um málið hérlendis og 

setja hvað mestan þrýsting á stjórnvöld. Í fyrsta leiðaranum af mörgum um Fischer-málið, 

sem birtist í blaðinu í júlí 2004, hvatti Styrmir Gunnarsson, ritstjóri blaðsins, íslensk 

stjórnvöld til að hafa afskipti af málinu, þar sem skákmaðurinn ætti að fá að eyða ævikvöldinu 

þar sem hann kysi. Hann bætti síðan við: „kannski er það á Íslandi og ef svo er eigum við að 

taka honum opnum örmum.―
50

 Þarna var fyrst varpað fram hugmyndinni um Ísland sem 

áfangastað skáksnillingsins. Blaðamenn Morgunblaðsins beindu spurningunum sínum í 

                                                             
44 Brady, Endatafl, bls. 335. 
45 Morgunblaðið 22. júlí 2004, bls 6;Helgi Ólafsson, Bobby Fischer Comes Home, bls. 41. 
46 Skjalasafn RJF- hópsins. Ályktun SÍ 22. júlí 2004. 
47 Fréttablaðið 24. júlí 2004, bls. 2. 
48

 Morgunblaðið 17. júlí 2004 bls. 15; DV 17. júlí 2004, bls. 8. 
49

 DV 19. júlí 2004, bls. 32. 
50 Morgunblaðið 22. júlí 2004, bls. 22.  
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kjölfarið að íslenskum stjórnvöldum. Þegar Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðarmaður þáverandi 

utanríkisráðherra Halldórs Ásgrímssonar, var spurður hvort ríkisstjórnin hygðist bregðast við, 

svaraði hann því til að það væri til skoðunar, þótt „í sjálfu sér... [kæmi] málið okkur ekki við―. 

Í sömu frétt er vitnað í Benedikt Höskuldsson, sendifulltrúa í íslenska sendiráðinu í Japan, þar 

sem hann segist ekki sjá á hvaða grundvelli sendiráðið ætti að beita sér í málinu, þar sem það 

varðaði eingöngu Japan og Bandaríkin. Hann teldi það „mjög óeðlilegt ef sendiráðið gerði 

það― og þá ekki nema „íslenska ríkisstjórnin tæki um það ákvörðun...―.
51

 Einnig var haft eftir 

Gunnari Snorra Gunnarssyni, ráðuneytisstjóra utanríkisráðuneytisins, að Ísland hefði stutt 

viðskiptabannið og ekki væri flötur á neinum frekari aðgerðum af hálfu ráðuneytisins en að 

„bestu kveðjum hefði verið komið til Fischers og honum vottuð virðing Íslendinga―.
52

 

 Eftir að hafa verið um mánuð í haldi í Japan  ákvað Fischer að hafa samband við sinn 

gamla vin sem áður hafði reynst honum svo vel þegar heimsmeistaraeinvígið árið 1972 stóð 

sem hæst, Sæma Rokk. Símtal Fischers kom Sæma í opna skjöldu, enda hafði hann ekki heyrt 

frá skákmeistaranum í mörg ár. Sæmi lofaði Fischer þó að gera það sem hann gæti.
53

 Umsókn 

um pólitískt hæli á Íslandi virðist ekki hafa verið inni í myndinni hjá Fischer. Sæmi hélt því 

fram að hann sjálfur hefði átt hugmyndina að því að Fischer kæmi til Íslands, en Fischer hefði 

í fyrstu ekki tekið vel í hana. Í símaviðtali við Sigurð G. Tómasson á Útvarpi Sögu, sagði 

Fischer að honum hugnaðist ekki hversu kalt væri á landinu, auk þess sem vera bandaríska 

hersins væri honum ekki að skapi.
54

 Honum átti þó eftir að snúast hugur eftir að Sæmi Rokk 

fór að beita sér í málinu. Sæmi kvaðst hafa hringt í Halldór Ásgrímsson til að biðja hann um 

aðstoð, en hann hefði tekið því fálega. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra tjáði Sæma að 

málið væri viðkvæmt og flókið. Það gæti veikt stöðu Íslands í löngum og ströngum 

samningaviðræðum við Bandaríkjamenn
55

 og átti hann þar eflaust við deilu ríkjanna í 

varnarmálum um áframhaldandi staðsetningu orrustuþota á Íslandi.  

Sæmi komst því lítt áleiðis með málið, en hann komst þó í samband við félagsskap 

fólks með áhuga á skák og mannréttindum sem kynnt hafði sér mál Fischers vel. Þessi hópur 

fékk síðan nafnið RJF-hópurinn. Þeir sem fóru fyrir honum voru auk Sæma, þeir Helgi 

Ólafsson stórmeistari, Garðar Sverrisson rithöfundur og formaður Öryrkjabandalagsins, Hrafn 

Jökulsson og Guðfríður Lilja Grétarsdóttir frá Skáksambandinu, Magnús Skúlason geðlæknir, 

                                                             
51 Morgunblaðið 23. júlí 2004, bls. 6. 
52 Morgunblaðið 29. júlí 2004, bls. 14. 
53

 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 183. 
54

 Morgunblaðið 21. ágúst 2004 bls. 16. 
55 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 220. 
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Guðmundur G. Þórarinsson fyrrverandi alþingsmaður og Einar S. Einarsson fyrrverandi 

formaður SÍ, sem kjörinn var formaður.    

 

Aðferðir RJF-hópsins  
 

Viðbrögð ráðherra við beiðnum Sæma bentu ekki til þess að mikils stuðnings væri að vænta 

frá íslenskum stjórnvöldum. Í fyrstu beindist því barátta RJF-hópsins einkum að tvennu. 

Annars vegar reyndi hann að vekja sem mesta athygli á máli Fischers á opinberum vettvangi, 

aðallega með greinaskrifum í dagblöð og viðtölum á ljósvakamiðlum. Þar var aðaláherslan á 

heimsmeistarann sjálfan, afrek hans og hversu mikið hann hefði gert fyrir þjóðina. Hins vegar 

gerði hópurinn sér far um að beita japönsk og bandarísk stjórnvöld þrýstingi, t.d. með 

bréfaskriftum við sendifulltrúa ríkjanna hérlendis, auk þess að funda einnig með þeim í 

nokkur skipti. Árangurinn varð þó lítill sem enginn í upphafi. Ítarlegum spurningalista sem 

afhentur var James I. Gadsden sendiherra Bandaríkjanna Íslandi, þar sem m.a. var spurt 

hvernig staðið hefði verið að ógildingu vegabréfs Fischers, var svarað á þann hátt að málið 

heyrði ekki undir utanríkisráðuneytið en fyrirspurnum hópsins hefði verið komið áfram til 

yfirvalda í Washington.
56

 Ljóst er hins vegar að það var utanríkisráðuneytið sem felldi 

vegabréfið úr gildi og starfsmenn þess í sendiráðinu í Filippseyjum sem „tilkynntu― Fischer 

það. 

Hópurinn var einnig í miklum samskiptum við stuðningsmenn og lögfræðinga Fischers 

í Japan. Þeir voru enn á því að besta leiðin væri ef eitthvert erlent ríki byðist til að taka við 

honum. Vissulega hafði óformlega verið búið að skoða það hérlendis í samskiptum við 

embættismenn og ráðherra, en án árangurs. Að áeggjan Bosnitch og Suzuki var þó ákveðið að 

reyna frekar og eftir viðræður við embættismenn hjá Útlendingastofnun taldi hópurinn 

grundvöll fyrir því að fara fram á dvalarleyfi á Íslandi.
57

  

Fischer sótti því formlega um pólitískt hæli á Íslandi í handskrifuðu bréfi til Þórðar 

Ægis Óskarssonar, sendiherra Íslands í Japan. Í bréfinu segist Fischer óttast það að deyja af 

völdum geislavirkni í fangelsi í Japan, þar sem það sé staðsett nálægt leku kjarnorkuveri, eða 

að vera myrtur í bandarísku fangelsi. Hann kjósi frekar að „deyja sem frjáls maður í 

vinsamlegu þriðja ríki―.
58

 Þessari beiðni var snarlega hafnað. Í svari sendiherrans til Fischers 

segir að „samkvæmt íslenskum lögum og reglum yrði hann að sækja um pólitískt hæli í eigin 

                                                             
56

 Skjalasafn RJF- hópsins. Spurningarlisti hópsins og bréf James Gadsden sendiherra til Garðars 13. janúar 2005. 
57 Einar S. Einarsson, Freeing Bobby Fischer, bls. 11; Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 227. 
58 Morgunblaðið 9. nóvember 2004, bls.16. 
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persónu heima á Íslandi―.  Hælisleitandi yrði að „vera kominn til Íslands til að hægt ... [yrði] 

að taka við beiðni hans. Allt annað væri pólitísk ákvörðun―.
59

 

Synjunin sýndi að leita þurfti annarra leiða. Ritstjóri Morgunblaðsins gerði sér grein 

fyrir því. Í leiðara segir að Fischer eigi það skilið að „reynt verði að leysa hann úr 

niðurlægingu sinni og vinna að því að hann fái að setjast að á Íslandi.... Fischer hefur beðist 

hælis á Íslandi og íslensk stjórnvöld eiga að þrýsta á um að bandarísk stjórnvöld láti af 

óbilgirni sinni og að hann fái hér griðastað―.
60

 RJF-hópurinn var á sama máli. Sæmi segir 

sjálfur frá því að það hafi verið á þessum tímapunkti – þegar allt annað virtist fullreynt – að 

hann ákvað að fara á fund utanríkisráðherra.
61

 Davíð Oddsson hafði þá nýlega tekið við 

embættinu eftir stólaskipti við Halldór Ásgrímsson. Viðbrögð Davíðs voru jákvæð og í 

kjölfarið skrifaði Fischer annað bréf, sem stílað var á utanríkisráðherra, þar sem hann óskaði 

eftir pólitísku hæli. Í bréfinu segir Fischer að hann efist ekki um að Davíð þekki aðstæður 

sínar og hafi skilning á því að hann þurfi sárlega að komast til vinveitts og skilningsríks ríkis. 

Hann bætti síðan við:  „Ég hef trú á því að tilfinningabönd mín við Íslendinga séu sterk og 

treysti því að þú sért sama sinnis og að þú munir hjálpa mér að öðlast frelsi―.
62

 Málið var þó 

engan veginn einfalt. Í samtali við Ingólf Margeirsson, höfund ævisögu Sæma Rokk, sagði 

Davíð að ekki hefði verið einhugur um málið innan ríkisstjórnarinnar:  

 

Samráðherrar mínir veittu mér engan stuðning og voru þessir andvígir. Ég fékk þá 

samþykkt á ríkisstjórnarfundi að málið heyrði undir mig sem utanríkisráðherra. Þar 

með var Fischer málið komið á mitt borð. En samráðherrar mínir gerðu ekkert til að 

liðka fyrir. Börðust frekar gegn málinu. Eflaust voru þeir hræddir við að styggja 

Bandaríkjamenn.
63

 

 

Það verður að teljast líklegt að mat Davíðs hafi verið rétt, sérstaklega ef tekið er mið af 

svörum annarra ráðherra við fyrirspurnum Sæma strax í ágúst. Halldór Ásgrímsson neitaði því 

reyndar í viðtali við Fréttablaðið í desember, þar sem hann sagði að full samstaða hefði verið 

um málið í ríkisstjórninni.
64

 En viðbrögð hans og  annarra ráðherra benda til þess að enginn 

áhugi hafi verið fyrir því að greiða fyrir málinu. Í samráði við Útlendingastofnun varð Davíð 

                                                             
59 Morgunblaðið 10. nóvember 2004, bls.20. 
60 Morgunblaðið 10. nóvember 2004, bls.30. 
61 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 227. 
62 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréf Fischers til Davíðs 26. nóvember 2005. Þýtt úr ensku: „I belive that I have strong 
emotional ties to Iceland and trust that you agree and are willing to help me gain my freedom“. 
63

 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 227.  
64 Fréttablaðið 24. desember 2004, bls.18. 



17 
 

við beiðni Fischers og veitti honum dvalarleyfi með bréfi 15. desember 2004. Skýrt var þó 

tekið fram að ekki væri um pólitískt hæli að ræða.
65

 Jákvæð og snör viðbrögð Davíðs má 

eflaust rekja að einhverju leyti til þess að hann hafði áður, sem forsætisráðherra, reynt að beita 

sér í máli Fischers og það því verið honum skylt. Að mati Sæma var þetta „stór sigur, og 

fyrsta skákin unnin í þessum bardaga―.
66

  

 

Erlend viðbrögð við ákvörðun íslenskra stjórnvalda  
 

Afstaðan til ákvörðunar utanríkisráðherra hérlendis var fremur jákvæð, ef marka má 

umfjöllun fjölmiðla, enda virðist stuðningur við Fischer hafa verið nokkuð almennur meðal 

landsmanna. Óformleg skoðanakönnun Fréttablaðsins sýndi að um 70% landsmanna styddu 

afgreiðslu málsins.
67 

Bandarísk stjórnvöld brugðust hins vegar illa við. Daginn eftir að 

dvalarleyfið var veitt hvöttu þau íslensk stjórnvöld til að draga boðið til Fischers til baka.
68

 

Gadsden sendiherra var í kjölfarið boðaður á fund utanríkisráðherra þar sem honum var 

tilkynnt að dvalarleyfið hefði verið veitt vegna sögulegra tengsla skákmannsins við Ísland. 

Forsenda ákvörðunarinnar hefði einnig verið sú að bandarísk stjórnvöld höfðu ekki krafist 

framsals hans frá Japan. Meint brot hans gegn viðskiptabanninu væri þar að auki fyrnt 

samkvæmt íslenskum lögum.
69

 Davíð segir sjálfur frá fundinum þannig að Gadsden hafi 

mótmælt ákvörðuninni og lagt mikla áherslu á að stöðva komu Fischers til landsins: „Hann 

vitnaði í alls konar samþykktir og lagabókstafi... þetta var auðvitað viðkvæmur tími. 

Samningar við Bandaríkin um varnarsamninginn stóðu yfir, en ég lét það ekki á mig fá þótt 

þrýstingurinn frá Bandaríkjunum væri ótrúlega mikill.―
70

 

Stuðningsmenn Fischers biðu óþreyjufullir eftir viðbrögðum frá Japan. Ljóst var frá 

upphafi að dvalarleyfi á Íslandi væri hugsanlega ekki nægjanlegt til að þarlend yfirvöld sæu 

sér fært að senda Fischer hingað í stað Bandaríkjanna, þar sem hann var enn 

ríkisborgari.
71

Japanskur starfsmaður hjá embætti innflytjendamála í Japan, Shoichiro Okabe, 

sagði við blaðamann Morgunblaðsins að líklega þyrfti Fischer að vera með gilt vegabréf til að 

                                                             
65

 Fréttablaðið 17. desember 2004, bls. 1. 
66

 Morgunblaðið 16. desember 2004, bls. 6. 
67 69% landsmanna studdu ákvörðunina um veitingu dvalarleyfisins samkvæmt óformlegri skoðannakönnun 
Fréttablaðsins.  Fréttablaðið. 18. desember 2004, bls 4. 
68 Morgunblaðið 20. desember 2004, bls.1. 
69 Fréttatilkynning frá utanríkisráðuneytinu Nr. 063 dagsett 20.desember 2004. 
70

 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 227-228. 
71

 Brady, Endatafl, bls. 327–328. Bandarísk stjórnvöld féllust ekki á ríkisfangsafsal Fischers og neituðu í raun að 
taka við beiðni Fischers.  
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hægt yrði að senda hann úr landi.
72

 Reynt hafði verið reynt að sækja um sérstakt 

útlendingavegabréf hérlendis en án árangurs, þar sem Útlendingastofnun vísaði í reglur um að 

umsækjandi þyrfti að vera staddur á landinu og sækja um í eigin persónu.
73

 

Stuðningsmenn Fischers þrýstu þó á japönsk stjórnvöld að láta hann lausan og senda 

til Íslands. John Bosnitch sendi t.a.m. Junichiro Koizumi, forsætisráðherra, bréf þar sem hann 

sagði málið allt til skammar fyrir japönsk yfirvöld og að þeim væri í lófa lagið að senda hann 

til Íslands, þar sem dvalarleyfið hefði verið veitt. Síðan sagði hann: „Japönsk lög kveða á um 

að Bobby Fischer yfirgefi landið, þar sem hann hefur ekki gilt vegabréf. Ísland óskar þess að 

Bobby Fischer komi þangað, eins og fyrrum forsætisráðherra og núverandi utanríkisráðherra, 

Davíð Oddsson, hefur lýst yfir.―
74

 Ekki barst svar við bréfinu til Koizumi forsætisráðherra.
75

 

Hinn 19. janúar 2005 komu svo loks viðbrögð frá Japan, þegar dómari úrskurðaði að Fischer 

yrði ekki sendur til Íslands.
76

 

 

Íslenskur og alþjóðlegur þrýstingur 
 

Baráttan hélt því áfram og næsta skref var að sækja um íslenskt ríkisfang. Í samráði við 

Garðar Sverrisson skrifaði Fischer bréf til Alþingis þar sem hann óskaði formlega eftir að vera 

veittur íslenskur ríkisborgararéttur.
77

 Að mati Garðars var það eina leiðin, því að lengra varð 

ekki komist innan embættismannakerfisins, sem hann kallaði fjandsamlegt.
78

 Ekki er þó annað 

að sjá en að embættismenn hafi unnið að málinu af heilum hug. Þeim voru einfaldlega skorður 

settar með þeim reglum sem þeim bar að fara eftir, sem aðeins stjórnvöld gátu breytt. Þeir 

Garðar og Sæmi afhentu Halldóri Blöndal, forseta Alþingis, síðan umsóknina á stuttum fundi 

þeirra 24. janúar. Þar þakkar Fischer íslensku þjóðinni fyrir veittan vinskap og Davíð 

Oddssyni sérstaklega fyrir dvalarleyfið, sem hann „náðarsamlega― (e. graciously) veitti 

honum og verði vonandi til þess að hann komist til hins „frábæra― (e. excellent) Íslands.
79

 

Fischer fannst þó ekki koma til greina að sleppa gagnrýni á Japana og Bandaríkjanna þrátt 
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 Morgunblaðið 17. desember 2004, bls.4. 
73

 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Einar S. Einarssyni til RJF- hópsins 21. febrúar 2005. 
74

 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréf frá Bosnitch til Koizumi forsætisráðherra 20. desember 2004. Þýtt úr ensku: 
„Japanese law seeks that Bobby Fischer leave the country for not having a valid passport. Iceland seeks that 
Bobby Fischer come there and has expressed this wish in statement by former Prime Minister David Oddsson, 
the current foreign minister.“  
75 Morgunblaðið 15. janúar 2005, bls. 6. 
76 Morgunblaðið 20, janúar 2005 bls. 4. 
77 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Garðari til RJF- hópsins. 19. janúar 2005; Garðar Sverrisson, Yfir farinn 
veg með Bobby Fischer, bls. 9. 
78

 Garðar Sverrisson, Yfir farinn veg með Bobby Fischer, bls. 8. 
79 Skjalasafn RJF- hópsins. Afrit af bréfi Fischers til Alþingis. 19. janúar 2005. 
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fyrir áeggjan Garðars
80

 og fór hann harkalegum orðum um stjórnvöld þjóðanna. Japana sagði 

hann illviljaða og sakaði þá um ofbeldi og mannrán í samráði við Bandaríkjamenn. Hvorug 

þjóðin hefði heldur „séð neina ástæðu til að útskýra eða koma með réttlætingu á svívirðilega 

glæpsamlegu atferli sínu―.
81

  

Þessi harða gagnrýni olli nokkrum áhyggjum inna RJF-hópsins, einkum vegna þess 

hve málið var viðkvæmt gagnvart Bandaríkjunum. Guðfríður Lilja sagði t.d. það gera „málið 

allt erfiðara að Fischer sé að úthúða vinaþjóðum Íslendinga―.
82

 Samkvæmt Garðari fór bréfið 

einnig illa í suma þingmenn allsherjarnefndar sem taka áttu umsóknina til meðferðar.
83

 Var 

því ákveðið að hópurinn myndi „skerpa á greinarmun umsóknarinnar sjálfrar annars vegar og 

hins vegar málavöxtum manns í fangelsi sem telur sig ofsóttan.―
84

 Áherslubreytingin er 

greinileg í málflutningi hópsins. Í bréfi stíluðu á Alþingi 2. febrúar 2005 var lögð áhersla á því 

að slæmar aðstæður Fischers hefðu haft „afdrifarík áhrif á heilsu hans til líkama og sálar―.
85

 Í 

öðru bréfi, nú til allsherjarnefndar 16. febrúar, er öll áherslan á lögfræðilega hlið málsins og 

að hann sé „ekki opinberlega í haldi vegna orða sem hann kann að hafa látið falla heldur 

einungis vegna þess að dvalarleyfi hans í Japan var afturkallað afturvirkt―.
86

  

RJF-hópurinn lagði hart að sér næstu vikurnar til að koma málinu í gegn. Send voru 

bréf til allra kjörinna fulltrúa Alþingis, auk þess sem fundað var með einstökum þingmönnum. 

Hópurinn í heild sendi einnig inn erindi til Alþingis þar sem þrýst var á að klára málið sem 

fyrst.
87

 Það voru þó fleiri en íslenskir stuðningsmenn Bobbys Fischer sem reyndu að hafa 

áhrif á niðurstöðuna. Málið hafði vakið heimsathygli og Alþingi barst mikill fjöldi 

athugsemda frá einstaklingum hvaðanæva úr heiminum, sem jöfnum höndum studdu eða voru 

á móti ríkisborgararétti til handa Fischer. Athyglisvert er að skoða afstöðu þessa fólks út frá 

búsetu. Einstaklingar búsettir utan Bandaríkjanna voru í yfirgnæfandi meirihluta hlynntir 

veitingu ríkisborgararéttar og vísuðu einkum í lögfræðileg rök eða mannúðarsjónarmið. Voru 

íslensk stjórnvöld einnig hvött til að láta ekki undan þrýstingi frá Bandaríkjunum. Í þeim 

fjölmörgu erindum sem bárust frá Bandaríkjunum kvað við annan tón, því að nánast 

undantekningarlaust var þar þrýst á um að beiðni Fischers yrði hafnað. Aðeins einn 

einstaklingur vísaði til ætlaðra lögbrota skákmeistarans. Langflestir voru andvígir 
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 Garðar Sverrisson, Yfir farinn veg með Bobby Fischer, bls. 10. 
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 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréfi Fischers til Alþingis. 19. janúar 2005. Þýtt úr ensku: „have ever bothered to offer 
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82 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Guðfríði Lilju til RJF- hópsins. 27. janúar 2005. 
83 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Garðari til RJF- hópsins 27. janúar 2005. 
84 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Guðfríði Lilju til RJF- hópsins. 27. janúar 2005. 
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 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréf RJF- hópsins til Alþingis 2. febrúar 2005.  
86

 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Einari til allsherjarnefndar 16. febrúar 2005. 
87 Ingólfur Margeirsson, Sæmi Rokk, bls. 228; Einar S. Einarsson, Freeing Bobby Fischer, bls. 3. 
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ríkisborgararétti vegna persónu Fischers. Hann væri andstæðingur Bandaríkjanna og 

gyðingahatari sem ætti ekki skilið að vera komið til aðstoðar. „heilabilað, hræðilegt, 

gyðingahatandi skrímsli―, „viðurstyggilegur― og „galinn og brenglaður―, eru aðeins nokkur 

dæmi um lýsingar sem bréfritarar notuðu.
88

 

Ýmislegt bendir jafnframt til þess að hluti þessara erinda frá Bandaríkjunum hafi verið 

sendur inn sem hluti af skipulagðri herferð. Sum þeirra eru t.a.m. nokkuð samhljóða á köflum, 

auk þess sem í þeim er jafnan vísað til þess að nú sé ætlunin að hleypa gyðingahatara inn í 

landið og það af landi sem meinaði gyðingum landvist í seinni heimsstyrjöldinni.
89

 Mesta 

athygli vöktu þó skilaboð frá bandaríska skákmeistaranum Ilya Gurevich með yfirskriftinni 

„Opið bréf til íslensku þjóðarinnar og RJF nefndarinnar.― Bréf hans var birt í fjölmiðlum og 

þar biður hann Íslendinga að athuga vel hvaða mann Fischer hefur að geyma, en að mati 

Gurevich er hann „verulega truflaður eða einfaldlega illur. ... vondur, fordómafullur, illa 

innrættur og sjálfselskur einstaklingur―
90

  

 

3. Aðkoma stjórnvalda í Japan og á Íslandi 
 

Umsókn um ríkisborgararétt  
 

Alþingi tekur alla jafna fyrir umsóknir um ríkisborgararétt tvisvar á ári að lokinni yfirferð 

allsherjarnefndar, þ.e. í lok haustþings í desember og vorþings í maí. Mál Fischers fékk hins 

vegar flýtimeðferð og var komið á dagskrá nefndarinnar aðeins þremur dögum eftir að 

umsóknin barst. Ljóst er að þar hefur þrýstingur haft sitt að segja. Vafalaust hefur yfirlýsing 

eins nefndarmanns, Össurar Skarphéðinssonar formanns Samfylkingarinnar, haft áhrif, en 

hann sagðist ætla að taka málið upp á Alþingi ef allt annað þryti.
91

 Össur var skákáhugamaður 

og félagi í skákfélaginu Hróki og því öllum hnútum kunnugur í íslenska skákheiminum. Hann 

var í góðum samskiptum við stuðningsmenn Fischers hérlendis og hélt RJF-hópnum 

upplýstum um stöðu mála. Samkvæmt Össuri var umsókninni vel tekið á fyrsta fundi 

nefndarinnar í lok janúar og var það von hans að það fengi jafnvel afgreiðslu strax að viku 

                                                             
88 Forsætisráðuneytið. Bréf frá Edward C. Weber 24. mars 2005; Brian A. McCarthy 20. desember 2004; Calvin 
John Huphreys 5. apríl 2005. Þýtt úr ensku: „demented, horryibly antisemetic monster.“ „Vile“ „sick and 
twisted“. 
89 Forsætisráðuneytið. Sjá t.d. bréf frá Bernard Kaminetsky 21. mars 2005 og Evelyn Begas 22. mars 2005.   
90

 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréf Gurevich. Þýtt úr ensku: „sverely disturbed or just plain evil. ... an evil bigoted, 
mean-spirited individual, who only loves himself“. 
91 Fréttablaðið 27. janúar 2005, bls. 4. 
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liðinni.
92

 Eftir þann fund sagðist Bjarni Benediktsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og 

formaður nefndarinnar, hins vegar vera efins um afgreiðslu málsins þar sem ekki væri víst að 

Fischer yrði leystur úr haldi þrátt fyrir íslenskan ríksiborgararétt og því þyrfti að fara betur 

yfir málið.
93

Að viku liðinni var málið rætt í þriðja skiptið án niðurstöðu. Össur leit svo á að  

stjórnarflokkarnir væru vísvitandi að tefja málið og hvatti hann til að afgreiðslu þess yrði 

hraðað.
94

 Garðar var sammála Össuri og sagði Sjálfstæðisflokkinn hafa tafið málið svo vikum 

skipti.
95

 

Að loknum fjórða fundi nefndarinnar þann 17. febrúar tilkynnti Bjarni að hann myndi 

ekki leggja til að umsókn Fischers yrði afgreidd frá nefndinni að sinni, heldur yrði hún tekin 

upp ásamt öllum öðrum umsóknum um vorið. Hann teldi að aðgerðir stjórnvalda hingað til 

hefðu verið nægjanlegar.
96

 Í samtali við Morgunblaðið sagði hann að með því að fallast á 

ríkisborgararétt væri verið að hafa óeðlileg afskipti af deilum hans við stjórnvöld í öðru 

landi.
97

 Minnihluti nefndarinnar var ósáttur við afgreiðslu málsins, en Guðrún Ögmundsdóttir, 

þingmaður Samfylkingarinnar sem sæti átti í nefndinni, sagði að nú þyrfti að láta reyna á 

hvort útlendingavegabréf nægði til að Fischer yrði hleypt til Íslands.
98

 

 

Japansferð íslenskra stuðningsmanna Fischers 
 

Hingað til höfðu tilraunir til að fá útgefið vegabréf fyrir Fischer strandað á reglum 

Útlendingastofnunar um að viðkomandi þyrfti að vera staddur á landinu. Þegar niðurstaða 

allsherjarnefndar var ljós ítrekaði RJF-hópurinn umsóknina og vitnaði í orð formannsins um 

að „þegar [væru] fyrir hendi vilyrði um útgáfu dvalarleyfis og ferðaskilríkja, sem yrðu gefin 

út þegar eftir þeim væri kallað.―
99

 Í þetta skipti varð stofnunin við erindinu, gaf út vegabréf og 

sendi til sendiráðs Íslands í Tókýó. Innan RJF-hópsins voru efasemdir um að vegabréfið 

myndi nægja. Því var ákveðið að hluti hópsins, þeir Sæmi, Garðar, Guðmundur G. og Einar S. 

færu þegar til Japans með það að markmiði að þrýsta á þarlend yfirvöld og vekja sem mesta 

                                                             
92

 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur Össurar til RJF- hópsins 27. janúar 2005.  
93

 Fréttablaðið 4. febrúar 2005, bls. 10. 
94

 Skjalasafn RJF- hópsins. Bloggfærsla Össurar frá 10. febrúar 2005 sem nú er búið að loka, útprentun í  
gögnum hóspsins; Alþingi. Fundargerð allsherjarnefndar frá 10. febrúar 2005.  
95 Garðar Sverrisson, Yfir farinn veg með Bobby Fischer, bls. 9. 
96 Alþingi. Fundargerð Allherjarnefndar frá 17. febrúar 2005. 
97 Morgunblaðið 18. febrúar 2005, bls. 2. 
98

 Fréttablaðið 18. febrúar 2005, bls. 4. 
99

 Skjalasafn RJF- hópsins. Afrit að umsókn RJF- hópsins, fyrir hönd Fischers, til Útlendingastofnunar frá 18. 
febrúar 2005. 
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athygli á málinu. Ýmis íslensk fyrirtæki styrktu þá til fararinnar, sem sýnir vel þann stuðning 

og velvild sem málstaður þeirra naut hérlendis.  

Ekki tókst fjórmenningunum að ná Fischer úr haldi í ferð sinni, en þrátt fyrir það komu 

þeir málstaðnum vel til skila. Tugir blaðamanna frá japönskum sem og alþjóðlegum 

fjölmiðlum mættu á þá þrjá blaðamannafundi sem Íslendingarnir héldu í Tókýó. Þeir voru 

harðorðir í garð japanskra stjórnvalda og sögðu að þeim væri vel mögulegt að leysa úr málinu, 

þar sem upphafleg ástæða handtöku Fischers, að ferðast án löggildra skilríkja, hefði verið 

leyst með íslensku vegabréfi. Seinagangur og þrákelkni yfirvalda var gagnrýnd og sakaði 

Garðar jafnframt japönsk stjórnvöld um að ganga erinda Bandaríkjanna.
100

 Einar S. tók síðar 

undir það viðhorf.
101

 Óþreytandi málflutningur Íslendinganna skilaði sínu. Stjórnarþingmaður 

á japanska þinginu hafði samband við hópinn og bauð honum til fundar við sig í þinghúsinu. 

Að fundinum loknum lofaði þingmaðurinn því að reyna að þoka málinu áfram innan 

stjórnkerfisins. Hann sagði jafnframt að stöðu sinnar vegna væri betra ef hann nyti 

nafnleyndar og hann fengi þingmenn úr stjórnarandstöðunni til að taka málið upp.
102

 

Viðkomandi þingmaður stóð við sitt, þar sem Miszuko Fukushima, formaður SDP, flokks 

jafnaðarmanna, tók málið upp á þinginu með fyrirspurnum til Chieko Nohno, 

dómsmálaráðherra, auk þess að ræða það við japanska blaðamenn. Annar þingmaður SDP, 

Kazuya Shinba, hafði einnig frumkvæði að því að ræða það á fundi utanríkismálanefndar og 

sakaði þar utanríkisráðherra um að brjóta lög með því að hafa Fischer enn í haldi, þar sem 

hann hefði nú gilt vegabréf.
103

 

Rökin fyrir því að japönsk yfirvöld neituðu enn að sleppa Fischer voru þau sömu og 

fyrr, þ.e. að vísa bæri útlendingi úr landi til heimalands hans. Stöðugur þrýstingur var þó 

farinn að hafa sín áhrif. Masaharu Miura, yfirmaður innflytjendamála hjá 

dómsmálaráðuneytinu, viðurkenndi t.d. á fundi utanríkismálanefndar að nokkrum sinnum 

hefðu verið gerðar undantekningar frá þessari reglu.
104

 Samkvæmt Suzuki Masako var 

þrýstingurinn farinn að hafa mikil áhrif og hafði hún eftir einstökum þingmönnum að þeir 

vonuðust eftir því að Fischer fengi íslenskan ríkisborgararétt þó ekki nema til að leysa Japani 

úr klípunni.
105

 Blaðamaður Morgunblaðsins hafði það svo eftir Bosnitch að Nobutaka 

                                                             
100 Morgunblaðið 9. mars 2005, bls. 9. 
101 Tölvupóstur Einars til höfundar frá 11. september 2020. Að dómi Einars var Koizumi forsætisráðherra undir 
hælnum á George W. Bush Bandaríkjaforseta, sem beitt hafi pólitískum þrýstingi. 
102 Einar S. Einarsson, Freeing Bobby Fischer, bls. 9. 
103

 Morgunblaðið 16. mars 2005, bls. 8. 
104

 Ibid. 
105 Skjalasafn RJF- hópsins. Tölvupóstur frá Suzuki til RJF- hópsins 13. mars 2005.  
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Machimura dómsmálaráðherra hefði sagt að Fischer yrði þegar látinn laus og sendur til 

Íslands fengi hann íslenskt ríkisfang.
106

 

Þótt fjórmenningarnir íslensku snéru heim án Fischers komu þeir því til leiðar að 

málið yrði tekið til umræðu á æðstu stöðum í Japan, enda orðið yfirvöldum óþægilegt. 

 

Alþingi veitir Fischer ríkisborgararétt 
 

Niðurstaða allsherjarnefndar í febrúar 2005 hafði, eins og áður sagði, verið sú að taka 

málið upp aftur að vori, ásamt öðrum umsóknum. Málið þoldi hins vegar enga bið. Fregnir 

höfðu borist af því að ákæruréttur kæmi saman í Bandaríkjunum 5. apríl, þar sem tekin yrði 

ákvörðun um hvort Fischer yrði ákærður að nýju, núna fyrir skattsvik og peningaþvætti. Ef 

þær ákærur yrðu samþykktar myndi það að öllum líkindum leiða til framsals hans frá Japan.
107

  

Enn á ný var því þrýst á um að málið yrði tekið upp sem fyrst og aftur hafði það áhrif. Hinn 

17. mars aðeins tíu dögum eftir heimkomu hópsins, voru fjórmenningarnir kallaðir á fund 

nefndarinnar. Þar gerðu þeir grein fyrir stöðu málsins og sögðu m.a. að samkvæmt þeirra 

heimildum yrði Fischer strax sleppt úr haldi og sendur til Íslands ef samþykkt yrði að veita 

honum ríkisborgararétt. Efasemdum Bjarna frá því í febrúar, um að ríkisborgararéttur dygði 

hugsanlega ekki til að leysa málið var því eytt, ef rétt reyndist. Ákveðið var því að afla frekari 

gagna og sannreyna þessar upplýsingar.
108

 Stuðningsmenn Fischers brugðust hratt við og 

samdægurs sendi japanski þingmaðurinn Fukushima nefndinni staðfesta uppskrift af samtali 

hans við Masaharu Miura, þar sem sá síðarnefndi fullyrti að Fischer yrði hleypt til Íslands, 

fengi hann íslenskt ríkisfang.
109

 Öllum efasemdum innan allsherjarnenfdar var nú eytt og 

boðað til sérstaks aukafundar strax daginn eftir, þar sem ákveðið var samhljóða að styðja 

málið og vísa því til Alþingis, sem svo aftur samþykkti tillöguna mótatkvæðalaust.
110

  

 

 

                                                             
106 Morgunblaðið 16. mars 2005, bls. 8. 
107 Tölvupóstur Einars til höfundar frá 11. september 2020. Samkvæmt Einari komu fregnir af þessu fyrst úr 
bandarískum fjölmiðlum, íslenskir fjölmiðlar höfðu ekki fjallað um það enn.  
108

 Alþingi. Fundargerð allsherjarnefndar frá 17. mars 2005. 
109

 Skjalasafn RJF- hópsins. Bréf Fukushima til Alþingis 17. febrúar 2005.  
110 Alþingi. Fundargerð allsherjarnefndar frá 18. mars 2005.  
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Niðurstöður 
 

 

Mál Bobby Fischer snerist að miklu leyti um samspil stjórnmála og laga. Fischer 

gerðist brotlegur í tveimur ríkjum, í Bandaríkjunum fyrir að hafa virt að vettugi 

forsetatilskipun Bush vegna alþjóðlegs viðskiptabanns gegn Júgóslavíu og í Japan fyrir að 

vera með ógilt vegabréf. Lögfræðingar Fischers héldu því fram að hann hefði verið hnepptur í 

varðhald í Japan vegna pólitískra skoðana sinna. Erfitt er að halda því fram að lögbrot hans 

hafi tengst skipulögðu andófi gegn stjórnvöldum. Það kom a.m.k. aldrei fram hjá Fischer að 

þátttaka hans í skákeinvíginu í Júgóslavíu hafi þjónað þeim tilgangi að styðja sérstaklega við 

einn eða annan stríðsaðila eða- koma á framfæri mótmælum við stefnu Bandaríkjastjórnar. 

Varðandi brot Fischers á japönskum innflytjendalögum er ljóst að hann vissi ekki af því að 

vegabréf hans hefði verið afturkallað. Venjubundin refsing við brotinu, að vera sendur til síns 

heimalands, getur ekki talist sérstaklega hörð og varla nægjanleg til að önnur ríki fari að láta 

sér málið varða. Sú ákvörðun íslenskra stjórnvalda að hafa afskipti af máli Fischers, máli sem 

varðaði innanríkismál tveggja ríkja, var því í hæsta máta óvenjuleg. 

Eins og hér hefur verið rakið lögðu stuðningsmenn Fischers hérlendis mikla áherslu á 

að Fischer hefði gert svo mikið fyrir landið og tengsl hans væri það sterk að Íslendingum bæri 

að hjálpa honum með beinum hætti. Því er ekki að neita að einvígið árið 1972 var mikil 

landkynning fyrir Ísland. En þó má færa rök fyrir því að samband Fischers við Ísland hafi 

verið ofmetið í málflutningi þeirra. Hvaða hug Fischers bar til landsins er ómögulegt að vita, 

en hitt er ljóst að hann hafði ekki stigið fæti á íslenska grund í 33 ár og eini Íslendingurinn 

sem hann tengdist, Sæmi Rokk, hafði ekki séð hann allan þann tíma og ekki heyrt í honum í 

áraraðir. Það var fyrst og fremst skáksamfélagið á Íslandi – og velunnarar þess – sem tengdu 

við Fischer, enda arfleið hans í skáksamfélaginu mikil. Aðkoma íslenskra skákáhugamanna 

skipti sköpum í Fischer málinu, en vafalaust má rekja bein afskipti þeirra til þeirra áhrifa sem 

taflmennska Fischers hafði.  

Stuðningshópur Fischers í Japan áttaði sig fljótlega á því að lögfræðilega voru ýmsir 

vankantar á málinu. Brot Fischers á forsetatilskipuninnni var staðreynd, en skyndileg staðfesta 

bandarískra yfirvalda í að sækja og refsa honum jafn harkalega og stefndi í, fyrir að hafa tekið 

þátt í skákmóti í ríki sem ekki var lengur til var einstrengingsleg. Fischer var eini 

einstaklingurinn sem kom að einvíginu sem átti yfir höfði sér refsingu. 
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Aðgerðarleysi bandarískra stjórnvalda á tímabilinu 1992–2003 vekur einnig sérstaka 

athygli. Fischer gat endurnýjað og bætt í vegabréf sitt athugasemdalaust í sendiráðum ríkisins 

og ferðast vítt og breytt um heiminn án þess að reynt væri að stöðva hann. Það sem 

væntanlega hefur mest haft að segja um að bandarísk yfirvöld ákváðu að láta loks til skarar 

skríða gegn Fischer var vægðarlaus gagnrýni hans á Bandaríkin, ekki síst ummæli hans um 

hryðjuverkin 11. september og and-gyðingleg viðhorf hans. Hvað viðkemur japönskum 

yfirvöldum hefðu þau án efa getað leyst úr málinu fyrr eða á annan hátt en þau gerðu. Fyrir 

því voru fordæmi eins og Miura, yfirmaður hjá dómsmálráðuneytinu viðurkenndi. Ekki er 

unnt að sýna fram á að þrýstingur bandarískra stjórnvalda hafa haft afgerandi áhrif, en í ljósi 

þess hve japönsk stjórnvöld héldu Fischer lengi í fangelsi er það vel hugsanlegt.     

Eftir að Skáksamband Íslands hafði lýst yfir stuðningi við tilraunir til að fá Fischer 

lausan úr haldi vann RJF- hópurinn sleitulaust að málinu ásamt Free Bobby Fischer hópnum í 

Japan. Hér á landi skipti barátta örfáarra einstaklinga eins og þeirra Einars S. Einarssonar, 

Guðmundar G. Þórarinssonar, Helga Ólafssonar, Garðars Sverrissonar, og ekki síst Sæma 

Rokk (sem fyrstur kom á sambandi við Fischer og átti svo frumkvæðið að því að leita til 

utanríkisráðherra) sköpum. Starfi skáksambandsins má heldur ekki gleyma. Smæð íslenska 

samfélagsins gerði það að verkum að aðgengi að ráðmönnum var nokkuð gott. Persónuleg 

tengsl skiptu líka máli. Einn úr RJF-hópnum, Guðmundur G. Þórarinsson, var fyrverandi 

þingmaður. Davíð Oddsson, utanríkisráðherra,  Halldór Blöndal forseti Alþingis og Össur 

Skarphéðinsson, formaður stærsta stjórnarandstöðuflokksins, studdu málið. Þeir voru allir 

skákáhugamenn og í kunningsskap við suma félaga RJF-hópsins. Þótt Davíð hafi tekist að 

sannfæra samráðherra sína um að málið yrði á hans verksviði tók nokkurn tíma að ryðja 

pólitískum hindrunum úr vegi. Sumir ráðamenn og þingmenn gerðu lítið til að liðka fyrir 

málinu.  Embættismenn gátu aðeins unnið eftir þeim lögum og reglum er þeim bar að fara 

eftir og ekki fæst séð að þeir hafi á neinn hátt unnið á skipulegan hátt gegn hagsmunum 

Fischers. Þegar málið kom til kasta allsherjarnefndar Alþingis og japanska þingsins réði vinna 

japanska stuðningshóps Fischer, með sína lögfræðinga innanborðs, úrslitum um að fá japönsk 

stjórnvöld til að leysa Fischer úr haldi og leyfa honum að ferðast til Íslands. Á lokasprettinum 

var það sameiginlegt átak þessara beggja hópa sem varð til þess að málið vannst, en ljóst er að 

það hefði ekki gerst nema með stuðningi og vilja utanríkisráðherra. 

Japönsk yfirvöld stóðu við sitt og leystu Fischer þegar úr haldi eftir rúmlega átta 

mánaða varðhald. Hinn 24. mars lenti einkaþota á Reykjavíkurflugvelli með Fischer og 

fylgdarlið  innanborðs og réttum 33 árum eftir einvígi aldarinnar steig heimsmeistarinn aftur á 

íslenska grund. Málið hélt þó áfram að vekja deilur. Á blaðamannafundi Fischers eftir 
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komuna til landsins hélt hann uppteknum hætti og fór niðrandi orðum um gyðinga.
111

 Simon 

Wiesenthal-stofnunin í Jerúsalem sendi í kjölfarið frá sér yfirlýsingu þar sem því var haldið 

fram að ummæli Fischers um helförina og gyðinga væru brot á íslenskum lögum og hvatti 

Alþingi til að afturkalla ákvörðunina.
112

 Bandaríska blaðið The Washington Post birti líka 

óvenju harðorðan leiðara undir fyrirsögninni „Hneisa Íslendinga― og gagnrýnir þar Alþingi 

harðlega fyrir að hafa veitt  „þessum heiftúðlega gyðingahatara―
113

 ríkisborgararétt.  Styrmir 

Gunnarsson svaraði þessu í leiðara í Morgunblaðinu með þeim orðum að „Alþingi kallaði 

ekki skömm yfir Ísland ... heldur forðaði Bandaríkjamönnum frá þeirri skömm að setja 

Fischer í fangelsi fyrir það eitt að hafa ekki hegðað sér í samræmi við bandaríska 

utanríkispólitík―.
114

 Stjórnvöld í Bandaríkjunum lýstu einnig yfir óánægju sinni. Þau sögðust 

íhuga að krefjast framsals og báðu íslensk yfirvöld að tilkynna þeim ef Fischer færi úr 

landi.
115

 Mánuði seinna sagði Heather A. Conley, varaaðstoðarutanríkisráðherra 

Bandaríkjanna, að enn hefði ekki verið ákveðið hvort krafist yrði framsals.
116

 Þessar 

vangaveltur höfðu þó lítið að segja. Utanríkisráðherra hafði tekið fram með afdráttarlausum 

hætti að Fischer yrði ekki framseldur auk þess sem það stendur í lögum að ekki megi 

framselja íslenska ríkisborgara. Þótt Fischer hefði í fyrstu sagt það vel mögulegt að hann 

settist að utan Íslands þá lagði hann ekki í að yfirgefa landið af ótta við að vera handtekinn.
117

  

Síðustu árin lifði Fischer því í ró og næði í Reykjavík þar sem hann var tíður gestur í 

bókabúðum og –söfnum. Hann tefldi aldrei aftur, en fylgdist þó enn með og hitti skákmenn 

sem komu til landsins eins og indverska heimsmeistarann Viswanathan Anand og sinn gamla 

andstæðing Boris Spassky. Bobby Fischer náði aðeins að lifa sem Íslendingur í tæp þrjú ár þar 

sem hann lést 17. janúar 2008 eftir alvarleg nýrnaveikindi. Er Spassky fékk frétirnar um 

dauða vinar síns var svar hans einfalt: „Bróðir minn er dáinn―.
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