
sþ. 847. Skýrsla [186. mál]
menntamálaráðherra um fréttaflutning Ríkisútvarpsins 9. og 10. nóvember 1987 vegna
upplýsinga frá Norðmanninum Dag Tangen um utanríkismál Íslands, skv. beiðni.

I.
Hinn 7. desember 1987 var lögð fram á Alþingi svohljóðandi beiðni um skýrslu frá

menntamálaráðherra:
"Óskað er eftir því við menntamálaráðherra að hann gefi Alþingi ítarlega skýrslu að

undangenginni rækilegri rannsókn um fréttaflutning Ríkisútvarpsins dagana 9. og 10.
nóvember sl. vegna hins svonefnda Dag Tangen máls.

Þess er óskað að skýrslan verði tekin til umræðu á fundi í sameinuðu Alþingi þegar og
henni hefur verið útbýtt."

Beiðni þessi var samþykkt samhljóða á fundi í sameinuðu Alþingi 10. desember 1987og
menntamálaráðherra tilkynnt það samdægurs.

Hinn 6. janúar 1988 sendi menntamálaráðuneytið Markúsi Erni Antonssyni útvarps-
stjóra bréf þar sem þess var farið á leit að öll gögn Ríkisútvarpsins um málið yrðu send
ráðuneytinu. Þau bárust 18. janúar og eru birt sem fylgiskjöl I-IX í þessari skýrslu. Hinn 8.
febrúar sendi útvarpsstjóri ráðuneytinu síðan afrit af úrskurði siðanefndar Blaðamannafé-
lags Íslands um umræddan fréttaflutning Ríkisútvarpsins. Er úrskurður nefndarinnar birtur
sem fylgiskjal X í skýrslu þessari.

Hinn 15. janúar leitaði menntamálaráðuneytið til dr. Þórs Whitehead, prófessors í
sagnfræði við heimspekideild Háskóla Íslands, og óskaði eftir ráðgjöf hans og umsögn vegna
málsins. Dr. Þór Whitehead, sem nú dvelst við sögurannsóknir í Freiburg í Vestur-
Þýskalandi, er ótvírætt einhver fremsti sérfræðingur okkar í sögu íslenskra utanríkis- og
öryggismála á fjórða og fimmta áratugnum og höfundur fræðilegra rita og ritgerða um þau
efni. Hann gjörþekkir skjöl er varða Ísland og íslenska menn frá þessum árum og varðveitt
eru í skjalasöfnum í Evrópu og Bandaríkjunum. Var það mat ráðuneytisins að enginn væri
betur til þess fallinn að vinna skýrslu þá er Alþingi óskaði eftir en dr. Þór.

Í bréfi ráðuneytisins var þess farið á leit við dr. Þór að hann legði mat á eftirfarandi: 1)
Skjöl þau um samskipti íslenskra og bandarískra stjórnvalda er gerð voru að umtalsefni í
fréttum og fréttatengdum þáttum Ríkisútvarpsins 9. og 10. nóvember 1987. 2) Vinnubrögð
fréttastofu Ríkisútvarpsins varðandi skjöl þessi.

Skýrsla dr. Þórs Whitehead, Álitsgerð. "Dag Tangen málið" og Ríkisútvarpið, barst
menntamálaráðuneytinu 29. febrúar sl. og birtist hún í heild hér á eftir.

II.
Í útvarpslögum (68/1985) segir m.a. um Ríkisútvarpið: "Ríkisútvarpið skal halda íheiðri

lýðræðislegar grundvallarreglur og mannréttindi og frelsi til orðs og skoðana. Það skal gæta
fyllstu óhlutdrægni í frásögn, túlkun og dagskrárgerð" . Í reglugerð um Ríkisútvarpið (357
1986) segir m.a, "Fréttir þær sem Ríkisútvarpið flytur mega ekki vera blandnar neins konar
ádeilum eða hlutdrægum umsögnum, heldur skal gætt fyllstu óhlutdrægni gagnvart öllum
flokkum og stefnum í opinberum málum, stofnunum, félögum og einstaklingum .... Við
skráningu frétta skal þess jafnan gætt að heimildir séu sem fyllstar og óyggjandi."

Álitsgerð dr. Þórs Whitehead, byggð á rannsóknum á öllum gögnum málsins og
viðtölum við ýmsa málsaðila, leiðir í ljós að fréttastofu Ríkisútvarpsins og dægurmáladeild
Rásar 2 urðu á alvarleg mistök í fréttaflutningi og annarri umfjöllun í "Dag Tangen málinu."
Þeir fréttamenn og starfsmenn Ríkisútvarpsins, sem um málið fjölluðu, störfuðu ekki í

1



samræmi við þær kröfur sem útvarpslög og reglugerð um Ríkisútvarpið gera til þeirra. Vísast
í því sambandi til álitsgerð ar dr. Þórs hér á eftir.

Mál þetta er mikill álitshnekkir fyrir Ríkisútvarpið og brýnt að unninn verði bugur á
þeim trúnaðarbresti sem óhjákvæmilega hefur orðið á milli stofnunarinnar og hlustenda.
Menntamálaráðherra gerir ekki athugasemd við þá meðferð sem málið hefur hlotið af hálfu
útvarpsráðs og útvarpsstjóra. Útvarpsráð hefur harðlega átalið vinnubrögð í þessu máli og í
framhaldi af því hefur útvarpsstjóri átt sérstakar viðræður við fulltrúa fréttastofunnar um
starfshætti hennar og verkstjórnarleg atriði. Álitsgerð dr. Þórs Whitehead mun verða send
útvarpsstjóra með þeim eindregnu tilmælum að efni hennar verði vandlega kynnt
starfsmönnum fréttastofa Ríkisútvarps, hljóðvarps og sjónvarps, og starfsmönnum dægur-
máladeildar Rásar 2 svo komast megi hjá því að mistök af þessu tagi endurtaki sig.

III.
ÁLITSGERÐ

"Dag Tangen málið" og Ríkisútvarpið.
I.

Í kvöldfréttatíma Ríkisútvarpsins 9. nóvember 1987 var flutt eftirfarandi fregn sem
byggð var á frásögn Jóns E. Guðjónssonar, fréttaritara útvarpsins í Ósló:

Dag Tangen, norskur sagnfræðingur, sem hefur dvalist þrjú ár í Bandaríkjunum við
rannsóknir á tengslum bandarísku leyniþjónustunnar CIA og Norðmanna, segir að
leyniþjónustan hafi haft náið samband við Stefán Jóhann Stefánsson sem var
forsætisráðherra 1947 til 1949.*
Í hádegisfréttum 10. nóvember var enn byggt á frásögn Jóns E. Guðjónssonar og sagt

að í skjölum í skjalasafni Bandaríkjaforseta kæmi fram að Stefán Jóhann Stefánsson hefði
"hitt sendiherra Bandaríkjanna og starfsmann bandarísku leyniþjónustunnar CIA reglulega
að máli árið 1948." Fullyrt var að ráðherrann og þessir menn hefðu skipst á upplýsingum;
"sem ströng leynd hvíldi yfir". Í frásögn fréttaritarans sagði að þessi samvinna hefði verið
"mjög náin" og "mjög óvenjuleg".

Í þessum tilvitnunum felast augljósar aðdróttanir um að Stefán Jóhann Stefánsson hafi
staðið í sambandi við bandarísku leyniþjónustuna með þeim hætti sem ekki samrýmdist
embætti hans sem forsætisráðherra Íslands. Það er á allra vitorði að leyniþjónustur erlendra
ríkja ráða í þjónustu sína stjórnmálamenn og aðra áhrifamenn sem síðan ganga erinda
þessara stofnana í heimalöndum sínum. Þótt ekki væri fullyrt að svo hefði verið um Stefán
Jóhann Stefánsson hlaut einhver hluti af hlustendahópi Ríkisútvarpsins að skilja fréttina og
ályktanir, sem henni fylgdu, á þann veg. Kom það raunar óðar fram í blaðaskrifum um
málið. En þótt fréttin væri ekki lögð út á versta veg fólust tvímælalaust í henni brigsl um
annarleg tengsl forsætisráðherra við leyniþjónustu Bandaríkjanna.

Í viðtölum, sem undirritaður hefur átt við fréttamenn útvarpsins, hafa þeir viljað gera
lítið úr þessum ásökunum og jafnvel sagt að fréttin hefði ekki þurft að vekja neina
tortryggni. Í henni hafi einungis verið skýrt frá þætti í störfum forsætisráðherra sem hver
eðlilega þenkjandi hlustandi hefði átt að sjá í hendi sér að ekkert væri annarlegt við. Þessi
röksemd fær ekki staðist. Ef meint samband forsætisráðherra við leyniþjónustuna hefði ekki
verið talið í frásögur færandi hefði fregninni frá Ósló að sjálfsögðu aldrei verið útvarpað.
Þótt engar ályktanir hefðu fylgt henni hefði það eitt nægt til að vekja tortryggni fjölda
manns, að frétt þessa efnis væri flutt í útvarpi. Nú gerðist það hins vegar að henni fylgdu
ályktanir sem hlustendur útvarps heyrðu aldrei gagnrýndar. Þegar fréttin hefur verið borin
til baka er um seinan að segja að í henni hafi ekki falist annað en sú hversdagslega staðreynd
að ráðherrar og erlendir stjórnarerindrekar spjalli iðulega saman.
* Allar beinar tilvitnanir í fréttir og umræður um mál þetta í útvarpinu eru úr eftirritum sem útvarpsstjóri sendi

menntamálaráðuneytinu 18. janúar 1988.
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II.
Eins og ráða mátti af fyrstu frásögn Jóns E. Guðjónssonar 9. nóvember 1987 hafði hann

þá ekki séð þau gögn sem tíðindamaður hans taldi sig hafa um málið. Jón hefur greint
undirrituðum frá ástæðum þess að hann krafði Dag Tangen ekki um heimildir þegar í
upphafi. Jón segir svo frá að aðfaranótt 9. nóvember hafi flokksmálgagn norskra
kommúnista, sem kenna sig við Marx og Lenín, komið út í Ósló. Í málgagni þessu,
Klassekampen, hafi birst viðtal við Tangen þar sem hann hafi vitnað í bandarísk skjöl er hafi
átt að sýna að nafngreindir forustumenn norska Verkamannaflokksins hafi starfað með
leyniþjónustu Bandaríkjanna á árum "kalda stríðsins". Tvö norsk dagblöð hafi birt fregnir
um þetta mál þá um morguninn og útvarpið í Ósló hafi rætt við Tangen sem hafi látið þess
getið að hann hefði einnig fundið "leyniskjöl" um Ísland í Bandaríkjunum. Í þessum
fjölmiðlum hafi Tangen verið kynntur sem .forsker og amanuensis" (fræðimaður og
aðstoðarmaður) sem stundað hefði rannsóknir í Bandaríkjunum. Jón E. Guðjónsson segir
að þetta hafi orðið til þess að hann leitaði eftir viðtali við Tangen án þess að óska eftir því að
hann framvísaði heimildum. Ef Tangen hefði aðeins komið frétt sinni á framfæri í
Klassekampen hefði hann verið kröfuharðari að þessu leyti þótt hann hefði reyndar ætíð haft
í hyg$ju að líta á skjölin við fyrsta tækifæri.

I greinargerð fréttastofu útvarps um þetta mál eru talin upp sex atriði sem leiddu til þess
að vitnisburður frá Tangen "var talin traust heimild". Þessi atriði eru í höfuðdráttum hin
sömu og Jón E. Guðjónsson rekur í lýsingu sinni á aðdraganda málsins, enda báru þeir
saman ráð sín í upphafi hann og Friðrik Páll Jónsson sem gegndi störfum fréttastjóra. Friðrik
Páll ítrekaði í samtali við undirritaðan að það hefði vegið mjög þungt í sínum huga að
Tangen væri fræðimaður. Í greinargerð fréttastofunnar segir enn fremur um þetta: " ...
fræðimannsheiður hans [Tangens] er í veði fari hann ekki rétt með heimildir."

Nú er það svo, að þær hugmyndir, sem útvarpsmenn gerðu sér um fræðimennsku og
háskólaferil Dags Tangens, eru rangar. Samkvæmt upplýsingum Magne Skodvins, prófess-
ors og fyrrverandi forstöðumanns Sagnfræðistofnunar Óslóarháskóla, hefur Tangen að baki
eins og hálfs árs háskólanám í sagnfræði við þann háskóla. Hann lauk þar áfangaprófi
(mellomfag) sem veitir takmörkuð kennsluréttindi, en háskólagráðu í sagnfræði hefur hann
ekki. Til að ljúka fyrstu prófgráðu í greininni í Ósló, cand. phil., verða menn að stunda þar
nám í a.m.k. fjögur og hálft ár. Í Ríkisútvarpinu var Tangen ævinlega kynntur sem
"sagnfræðingur", en það starfsheiti er yfirleitt bundið við fullgilt háskólapróf eða viður-
kennd vísindastörf á sviði sagnfræði. Útvarpsmenn virðast hafa gert ráð fyrir því í upphafi að
Tangen hlyti að bera þetta starfsheiti með réttu, en láðst að ganga úr skugga um það.

Að sögn Helge Pharos, prófessors og forstöðumanns Sagnfræðistofnunarinnar í Ósló,
hefur Tangen lokið kandídatsprófi í stjórnmálafræði. Þeir Pharo og Magne Skodvin sögðust
hins vegar ekki vita til þess að hann hefði nokkru sinni birt fræðilega ritsmíð á sviði
stjórnmálafræði eða sagnfræði. Fyrir nokkrum árum kvað Skodvin hann hafa birt grein í
einu dagblaðanna í Ósló þar sem hann hefði farið með staðlausa stafi um sagnfræðilegt efni.
Skodvin sagði að sér væri ekki kunnugt um ritstörf Tangens uns hann hefði tekið upp
þráðinn í Klassekampen. Í Ósló starfi Tangen sem styrkþegi við einkastofnun er fáist við
viðskiptafræði og efnahagsmál.

Óljóst er hvaðan fréttastofan hafði þær upplýsingar að Tangen hefði um hríð verið
gistiprófessor í Bandaríkjunum. * Jón E. Guðjónsson kvaðst aldrei hafa sagt fréttamönnum
að Tangen hefði gegnt slíku embætti og háskólamenn í Ósló telja að það komi ekki til mála.
Aftur á móti segja þeir að stofnunin, sem Tangen vinni hjá, hafi samstarf um rannsóknir við
ríkisháskólann í New York. Á skrifstofu þessa háskóla fengust einungis þær upplýsingar að
Dag Tangen væri þar á skrá um nemendur í framhaldsnámi.
* "Fréttastofan segir fréttina tilhæfulausa" , Morgunblaðið 20. nóv. 1987.
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Ekki verður um það deilt að fræðimenn njóta almennt mikils trausts meðal blaða- og
fréttamanna. Í þessu skjóli skákaði Tangen. "Heiður" hafði hann að vísu ekki áunnið sér á
sviði vísinda er hann kvaddi sér hljóðs í Klassekampen í nóvember 1987 og áróðursblærinn á
málflutningi hans leyndi sér ekki. Það hlaut þó í fljótu bragði að vekja nokkurt traust
norskra fjölmiðla að hann hafði styrkþegastarf við rannsóknarstofnun og háskólapróf. því er
engin furða að Ríkisútvarpið íslenska skyldi einnig telja hann verðugan tíðindamann í
upphafi. Útvarpið þarf að heyja harða samkeppni við aðra fjölmiðla um fréttir og hefur
sjaldnast færi á að brjóta mál til mergjar áður en þau eru afgreidd í fyrsta sinn. Miðað við
aðstæður 9. nóvember sl. hafði Friðrik Páll Jónsson fréttastjóri gildar ástæður til að útvarpa
tíðindunum frá Ósló í von um að þau mætti staðfesta næsta dag. Í fréttayfirliti var þess einnig
gætt að taka ekki neina ábyrgð á sannleiksgildi þeirra. Hlustendum gat ekki dulist að
útvarpið var aðeins að greina þeim frá vitnisburði og ályktunum sem fréttaritari þess hafði
eftir "sagnfræðingnum" í Ósló.

III.
Að morgni þriðjudags 10. nóvember 1987 fór Jón E. Guðjónsson í heimsókn til Dags

Tangens sem sýndi honum bandarísk gögn varðandi Ísland. Þegar Jón uppgötvaði að í þeim
var ekkert að finna um Stefán Jóhann Stefánsson kveðst hann hafa innt Tangen eftir
heimildum um ráðherrann. Tangen leitaði í skjölum sínum, en sagði síðan að hann gæti ekki
í svipinn fundið bréf eitt sem hann hefði um samband bandarísku leyniþjónustunnar við
Stefán Jóhann. Skjöl sín væru óflokkuð og því erfitt að finna þetta tiltekna bréf.

Eftir þennan fund með Tangen hringdi Jón E. Guðjónsson í fréttastofu útvarpsins og
ræddi við Má Jónsson fréttamann. Jón minnir að hann hafi þá sagt frá því að Tangen hefði
ekki fundið heimildina um ráðherrann; fréttamaður hefur staðfest við undirritaðan að svo
hafi verið. Í hádegisfréttum var fjallað um málið á annan veg:

Í skjölum úr skjalasafni Bandaríkjaforseta kemur fram að Stefán Jóhann Stefánsson,
sem var forsætisráðherra 1947 til 1949 og formaður Alþýðuflokksins 1938 til 1952, hafi
hitt sendiherra Bandaríkjanna og starfsmann leyniþjónustunnar ClA reglulega að máli
árið 1948. Þeir skiptust á upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir.

Að þessum inngangi loknum sagði Jón E. Guðjónsson eftirfarandi:

Af leyniskýrslunni, sem er úr skjalasafni Henry [svo] Trumans Bandaríkjaforseta,
kemur fram að í lok fimmta áratugarins ræddu bandaríski sendiherrann ... og
yfirmaður leyniþjónustudeildar sendiráðsins reglulega við Stefán Jóhann Stefánsson
forsætisráðherra. Í skjalinu segir að samvinnan var [svo] mjög náin. Norski sagnfræð-
ingurinn Dag Tangen, sem nú hefur afrit af þessu skjali, segir að þetta orðalag bendi til
að á fundunum hafi menn skipst á upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir. . .. Þessi
samvinna Bandaríkjamanna við forsætisráðherra Íslands er mjög óvenjuleg. Í öðrum
löndum Vestur-Evrópu höfðu Bandaríkjamenn fyrst og fremst samband við utanríkis-
ráðherrann eða landvarnaráðherrann, sagði Dag Tangen þegar ég hitti hann að máli nú
í morgun og fékk að sjá hluta af þeim leyniskjölum sem hann komst yfir. ...
Leyniskýrslur þær, rem Dag Tangen hefur um Ísland, eru rúmlega tíu síður og ítarlegar.

Þessar fréttir voru rangar. Staðhæft var að fyrir lægi heimild sem sannaði að Stefán
Jóhann Stefánsson hefði haft náið samband við bandarísku leyniþjónustuna. Hlustendur
hlutu að álykta að fréttaritarinn í Ósló hefði séð þessa heimild þá um morguninn þótt hann
hefði skýrt fréttastofunni frá því að Tangen hefði ekki fundið hana. Jón E. Guðjónsson
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hefur sagt undirrituðum að hann telji að hér hafi mistök verið gerð og hann harmi þau mjög.
Már Jónsson fréttamaður segir að sannfæring sín um að Tangen fyndi senn heimildina hafi
ráðið því hvernig skýrt var frá málinu í þessum fréttatíma. Hann hafi enn ekki talið neina
ástæðu til að tortryggja Tangen vegna þess að hann hafi treyst á orð hans sem fræðimanns.

Í þættinum Dagskrá, sem Stefán Jón Hafstein annaðist á Rás 2 þennan þriðjudag, var
rætt frekar um "tengsl, hugsanleg tengsl bandarísku leyniþjónustunnar við íslenska
stjórnmálamenn, nánar tiltekið Stefán Jóhann Stefánsson", eins og stjórnandi sagði í
inngangi. Íumræðunni tóku einnig þátt Már Jónsson fréttamaður, Jón E. Guðjónsson íÓsló
og Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur.

Már Jónsson minntist í upphafi þáttarins á "mikil hneyksli", sem Dag Tangen átti að
hafa flett ofan af í Noregi: "Fjárhagsleg tengsl" norsku verkalýðshreyfingarinnar við
bandarísku leyniþjónustuna og "síðan stjórnmálaleg áhrif" leyniþjónustunnar í Noregi. Jón
E. Guðjónsson lýsti því síðan hvað átti að hafa komið fram um þetta efni í Noregi. Nefndi
hann m.a.: njósnastarfsemi gegn kommúnistum í norskum verkalýðsfélögum á vegum
norsku og bandarísku leyniþjónustunnar. Sú bandaríska hefði veitt fé til þessara njósna og
haft "náið samband við Haakon Lie, "aðalritara norska Verkamannaflokksins" . Eftir þessa
frásögn var talinu vikið að Íslandi með því að Stefán Jón Hafstein spurði fréttaritarann í
Ósló:

Mig langar til að spyrja ... rétt til að við skiljum hvað þetta er mikilvægt pólitískt. Er
þetta eitthvað í líkingu við það t.d. ef upp hefði komist um það, að Alþýðuflokkurinn
hefði njósnað um félaga í Sósíalistaflokknum og látið ... Bandaríkjamenn hafa
upplýsingar um félaga þar ... ?

Jón E. Guðjónsson taldi að þetta væri "mjög góð líking". Þessi "njósnastarfsemi" hefði
leitt til þess "að kommúnistum var bolað úr embættum í verkalýðshreyfingunni" og þeim
haldið þar frá völdum og áhrifum.

Þessu svari fylgdi Már Jónsson eftir með því að bera fram svohljóðandi spurningu um
formann Alþýðuflokksins íslenska: "En hvernig er það með skýrslurnar í Washington um
Stefán Jóhann? Hvað segir þar nákvæmlega um hann og þá fundina við [svo] Bandaríkja-
menn hér? Fréttaritarinn svaraði að bragði:

Það kemur fram að í lok fimmta áratugarins þá ræddi bandaríski sendiherrann og
fulltrúi bandarísku leyniþjónustunnar á Íslandi reglulega við Stefán Jóhann Stefánsson
forsætisráðherra og í skýrslunni kemur ekki fram hvað rætt var nákvæmlega, en augljóst
er að þarna var skipst á mikilvægum upplýsingum.
Dag Tangen bendir á að í skýrslunni sé sagt að þetta séu einlægir fundir og á máli
sérfróðra manna þá þýðir þetta víst að yfir þeim upplýsingum, sem fari á milli manna,
hvíli mikil leynd. Tangen hann sagði ... að þetta samband væri mjög óvenjulegt. ...
Skýringin á þessu nána sambandi ... er kannski að finna áður en Stefán Jóhann settist í
forsætisráðherrastólinn .... Og hann segir að það sé mjög athyglisvert hversu góðan og
greiðan aðgang Bandaríkjamenn höfðu [svo] haft að forsætisráðherra Íslands á þessum
árum.
Hér var haldið áfram þar sem frá var horfið í hádegisfréttum. Fyrr í þættinum hafði Már

Jónsson ýjað að því að heimildin sem komin væri í leitirnar um forsætisráðherra, væri skýrsla
sem Þjóðaröryggisráðið bandaríska hefði sett saman um hann fyrir Harry Truman forseta.
Með því að spyrja fréttaritarann í Ósló hvað segði "nákvæmlega" um ráðherrann í skýrslum
"í Washington" var enn alið á þeirri blekkingu að Tangen hefði sýnt Jóni E. Guðjónssyni
heimild um tengsl Stefáns Jóhanns við bandarísku leyniþjónustuna. Af svari fréttaritarans
var sem fyrr ekki annað að ráða en það að hann væri að vitna milliliðalaust í slíka heimild.
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Jón E. Guðjónsson hefur sagt undirrituðum að hann hafi komist í nokkurn vanda þegar
óskað var eftir því fyrr um daginn að hann kæmi fram í Dagskrárþættinum. Hann hafi ekki
getað bætt neinu við frásögn sína í hádegisfréttatíma og skýrt fréttastofunni frá því. Það hafi
hins vegar orðið ofan á að hann kæmi fram í þættinum, en reyndi að breyta nokkuð orðavali
frá því í fréttatímanum. Hefði hann haft samráð um þetta við Má Jónsson, fréttamann.
Orðalag Tangens um .fortrolige möte" (þ.e. top secret meetings) forsætisráðherra og
Bandaríkjamanna hefðu þeir til að mynda ákveðið að íslenska sem "einlægir fundir".

Þegar Jón E. Guðjónsson hafði lokið að vitna í "heimild" Tangens í Dagskrárþættinum
kynnti Már Jónsson stuttlega Þorleif Friðriksson sagnfræðing og rannsóknir hans á
fjárhagstengslum Alþýðuflokksins íslenska "við skoðanabræður á Norðurlöndum og víðar".
Í beinu framhaldi af lýsingum fréttaritarans í Ósló á "einlægu" og "óvenjulegu" sambandi
Stefáns Jóhanns Stefánssonar við bandaríska leyniþjónustumenn og stjórnarerindreka
spurði Már nú hvort það kæmi Þorleifi á óvart að forsætisráðherra hefði setið fundi með
slíkum mönnum á árunum 1947-49. Þorleifur taldi þetta alls ekki koma sér á óvart. Ísland
hefði verið í "mjög nánum tengslum við pólitískar væringar" erlendis, "og einmitt þetta sem
hér hefur verið til umræðu hef ég sjálfur rekist á í mínum rannsóknum". Til marks um náin
samskipti Stefáns við Bandaríkjamenn benti Þorleifur síðan á feril hans sem utanríkisráð-
herra og forsætisráðherra og vísaði jafnframt á æviminningar ráðherrans og bréfaskriftir við
Hans Hedtoft, forsætisráðherra Dana.

Í einu samhengi höfðu menn nú rætt um "tengsl" Stefáns Jóhanns Stefánssonar við
bandarísku leyniþjónustuna, meintan fjárstuðning hennar við njósnir í Noregi, áhrif hennar
þar í landi og sambönd sem leyniþjónustumenn áttu að hafa haft við nafngreindan
forustumann í norska Verkamannaflokknum. Við þessi atriði hafði Þorleifur Friðriksson
síðan bætt kunnum staðreyndum úr ferli Stefáns Jóhanns Stefánssonar og óljósri staðfest-
ingu á niðurstöðum Tangens. Svar hans virtist í rökréttu framhaldi af því sem til umræðu
hafði verið í þættinum, en var í raun mjög villandi. Ef fræðilegt viðhorf hefði setið í fyrirrúmi
hefði hann í upphafi átt að segja það sem fyrst kom fram í sjónvarpsviðtali einum degi síðar:
"Varðandi tengsl Stefáns Jóhanns við sendimenn frá bandarísku leyniþjónustunni á þeim
árum sem hann var forsætisráðherra veit ég ekkert. ,,*

íDagskrárþættinum sýndist málið horfa allt öðruvísi við. Þátttakendur virtust í óðaönn
að rekja möskvana Í þVÍ njósna- og samsærisneti bandarísku leyniþjónustunnar sem Dag
Tangen átti að hafa flett ofan af með rannsóknum sínum vestra. Önnur spurning, sem Már
Jónsson fréttamaður bar upp við Þorleif Friðriksson, skírskotaði til þeirrar alkunnu
vitneskju sem hinn síðarnefndi hafði talið að lægi fyrir til staðfestingar á "afhjúpunum"
Tangens:

Þetta segir þá kannski ekkert nýtt um aðdraganda þess að Ísland gekk Í Atlantshafs-
bandalagið 1949 og að bandaríski herinn kom hingað til lands 1951 og þá almennt um
afskipti Bandaríkjastjórnar af stjórnmálum hér á landi þessi ár?

Þorleifur taldi "þetta ekki mjög nýtt" í því samhengi, sem hann hefði lýst. En vafalaust
væri það "algjörlega nýtt fyrir flesta Íslendinga, sem upplifðu ekki þessa tíma og tóku þátt í
þessum atburðum". Bandaríkjamenn hefðu beitt hér "ýmsum ráðum til að hafa áhrif á gang
mála".

Með fornöfnunum "þetta" og "það" var átt við "tengsl" Stefáns Jóhanns Stefánssonar
við bandarísku leyniþjónustuna eins og greinilegt var af þessari spurningu Stefáns Jóns
Hafsteins:
• "Dag Tangen, CfA, Ríkisútvarpið og Stefán Jóhann", Morgunblaðið 25. nóv. 1987.
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Er eitthvað sem bendir til þess annað hvort í þínum rannsóknum eða í sambandi við það
sem hefur komið fram núna frá Noregi að það væru fleiri stjórnmálamenn en Stefán
Jóhann, sem að hafi starfað með þessum hætti annað hvort í hans flokki eða öðrum
flokkum?

Með þessari spurningu leitaði fréttamaðurinn fyrir sér um það hvort fleiri stjórnmálamenn
yrðu dregnir í dilk með Stefáni Jóhanni Stefáns syni ef ályktað væri af öðrum heimildum á
sama hátt og Tangen var sagður gera af sinni. Þorleifur Friðriksson skoraðist undan svari
með þeim orðum að rannsóknir sínar hefðu "fyrst og fremst tekið til Alþýðuflokksins og
Alþýðusambandsins". Hann lét hins vegar að því liggja að undirrótin að innanflokksátökum
í Alþýðuflokknum á sjötta áratugnum hefði verið sú að þá hafi verið hér á ferð "bandarískir
útsendarar". Þeir hefðu lagt til fé úr sjóðum Marshall-hjálparinnar til útgáfu fréttablaðs
Alþýðusambands Íslands, en það atriði tengdi Már Jónsson óðar við meintan fjárstyrk
leyniþjónustunnar bandarísku til "njósnastarfsemi" í Noregi. Það varð Þorleifi Friðrikssyni
síðan tilefni til að nefna að Iðnaðarmálastofnun hefði verið rekin fyrir Marshall-fé í þeim
tilgangi að "slæva andstæðurnar milli launavinnu og auðmagns".

Auðsætt er að í þessum Dagskrárþætti var farið út á mjög varhugaverða braut.
Aðaltilefni hans var að ræða um sögulega heimild sem útvarpsmenn létust hafa undir
höndum en höfðu alls ekki. Til umræðunnar var þannig stofnað á mjög ankannalegan hátt.
Eðlilegt hefði verið að segja frá því í hádegisfréttum að viðkomandi heimild hefði ekki
fundist og fresta frekari fréttaflutningi og umræðum um málið þar til hún væri komin til
skila.

Jafnvel þótt litið sé fram hjá því í bili hvernig til umræðunnar var stofnað virðist ekki
síður ámælisvert, hvernig tekið var á umræðuefninu. Samkvæmt síðustu frásögn Jóns E.
Guðjónssonar kom það eitt fram í "skýrslunni" um Stefán Jóhann Stefánsson að hann hefði
hitt bandaríska stjórnarerindreka og leyniþjónustumenn að máli. Allt annað, sem Jón hafði
um málið að segja, voru ályktanir sem hann hafði eftir Tangen. Þær voru augsýnilega
sprottnar af þeirri óhæfu forsendu að það geti verið nægilegt sakarefni að eiga samneyti við
ákveðna menn. Þessar ályktanir voru teknar góðar og gildar ásamt staðhæfingum Tangens
um norsku verkalýðshreyfinguna. * Á þessu byggðist öll umræðan í þættinum þar sem
mörkin milli staðreynda, hæpinna fullyrðinga og uppspuna máðust með öllu út.

Ef beitt hefði verið gagnrýnu fréttamati hefði niðurstaðan hlotið að verða sú að
ályktanir, sem hafðar voru eftir Tangen, væru ótæk ar án frekari sannana. "Heimild" um að
forsætisráðherra hefði hitt bandaríska embættismenn og gefið þeim ótilgreind ar upplýsingar
um ótilgreind málefni gæti aldrei talist vísbending um, hvað þá sönnun fyrir því, að hann
hefði haft óeðlileg tengsl við bandarísku leyniþjónustuna. Alkunna er að á fyrri tíð áttu
íslenskir forsætisráðherrar mikil samskipti við erlenda stjórnarerindreka. Á árunum 1948-
1949 vofði stríðshætta yfir og íslensk stjórnvöld óttuðust að átök á meginlandi Evrópu gætu
breiðst út til landsins með einhverjum hætti. Á Íslandi voru þá engar landvarnir , en
ríkísstjörnin ~erði ráð fyrir því að Bandaríkjamenn hefðu hér herafla á ófriðartímum. Vorið
1949 gengu Islendingar í Atlantshafsbandalagið sem þá fól Bandaríkjamönnum að verja

* Norskir sagnfræðingar telja staðhæfingar Tangens um þetta efni fyrir neðan allar hellur. íblaðaviðtali við Helge
Pharo, prófessor og forstöðumann Sagnfræðistofnunar ÓsIóarháskóla, kom það m.a. fram að Tangen hefði
margsinnis fullyrt að tiltekin heimild sannaði að Haakon Lie, framkvæmdastjóri Verkamannaflokksins, hefði
staðið í sambandi við Arthur Goldberg, sem starfaði í bandarísku leyniþjónustunni í heimsstyrjöldinni síðari.
Þetta hefði reynst uppspuni: í heimildinni, sem væri frá styrjaIdarárunum, segði það eitt að 15 þýskir kafbátar
væru tilbúnir að leggja á hafið frá Björgvin. ("Bevis" mot Haakon Lie sIaar sprekker", Aftenposten 12. des.
1987.)
Eftir að hafa útvarpað ásökunum Tangens á norska verkalýðsleiðtoga virðist full ástæða til þess að fréttamenn
Ríkisútvarpsins kynni sér og greini frá umræðum um vinnubrögð og ályktanir Tangens í Noregi.
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landið á styrjaldartímum í samráði við íslensk stjórnvöld. Vegna þessa samstarfs íslenska
ríkisins við Bandaríkjastjórn kunni það hæglega að hafa verið í verkahring forsætisráðherra
að skiptast á leynilegum upplýsingum við bandaríska stjórnarerindreka , þar á meðal
leyniþjónustumenn. Þannig fara samskipti ríkja iðulega fram og þykir ekki fréttnæmt.

Í Dagskrárþættinum var aldrei bent á þessi atriði. Óhlutdrægt fréttamat vék þar til
hliðar fyrir eindreginni stjórnmálaafstöðu sem réð bæði spurningum og svörum þátttakenda.
Þessi afstaða var ítrekuð í þáttarlok er Stefán Jón Hafstein bað Þorleif Friðriksson að meta
erlend áhrif á íslensk stjórnmál "í vil hægri öflunum gegn þeim sem þessir aðilar voru að
beita sér, þ.e. róttækum vinstrimönnum eða verkalýðshyggjufólki". Hér kom fram það
sjónarmið að þeir sem ekki aðhylltust stefnu Sósíalistaflokksins eða höfnuðu samstarfi við
þann flokk hefðu talist til "hægri afla" á fimmta- og sjötta áratugnum. Tvær fylkingar hefðu
þá tekist á um völdin: íslenskt "verkalýðshyggjufólk" og andstæðingar þess (þar á meðal
Alþýðuflokkurinn undir forustu Stefáns Jóhanns Stefánssonar) sem ætla mátti að einir hefðu
verið í sambandi við útlendinga og þar að auki starfað í sérstökum tengslum við bandarísku
leyniþjónustuna. Það sjónarmið, sem hér lá að baki, má eins og kunnugt er rekja til hinna
miklu átaka um utanríkisstefnuna sem ríkisstjórn Stefáns Jóhanns Stefánssonar markaði
landinu 1947-1949. Stjórnarandstæðingar, þ.e. sósíalistar, sökuðu þá forsætisráðherra og
stjórnarflokkana óspart um að ganga erinda Bandaríkjastjórnar, en litu á sjálfa sig sem hina
einu sönnu málsvara íslensku þjóðarinnar og verkalýðsins. Skiljanlegt er að þeir, sem enn
aðhyllast slík sjónarmið nú á dögum hafi talið aðdróttanirnar frá Ósló ákaflega trúverðugar.
"Heimild" Tangens mátti þannig skoða sem staðfestingu á þeim landráðaásökunum sem
Stefán Jóhann Stefánsson sætti á fimmta áratugnum eins og Þorleifur Friðriksson lét að
liggja. Með því að enginn þátttakenda reyndi að líta á málið frá öðru sjónarmiði hlaut
umræðan að fara út á þá braut sem fyrr er lýst. Meðferð málsins þennan þriðjudag var á einn
veg og fær undirritaður ekki séð að þar geti verið um að ræða tilviljun eða .fréttaslys", Allt
ber að sama brunni: vísvitandi ranghermi í hádegisfréttum, villandi þýðing á orðunum
.fortrolige möte", upptaka málsins í Dagskrárþætti og markleiðandi spurningar fréttamanna
í þættinum. Að kvöldi þessa dags var enn haldið áfram á sömu braut með því að útvarpa
hluta þáttarins í fréttatíma. Auðsætt virðist að stjórnmálaafstaða sú sem glögglega kom fram
í þættinum hafi leitt fréttamenn afvega bæði í fréttaflutningi og fréttamati.

IV.
Í kvöldfréttum miðvikudaginn ll. nóvember hélt útvarpið áfram að fjalla um málið

með því að lýsa nokkuð skjalasafni utanríkisráðuneytisins íslenska og þeim gögnum sem
ráðuneytið hefði komið fyrir í Þjóðskjalasafni. Enn var látið að því liggja að fregnir um
samstarf Stefáns Jóhanns Stefánssonar við bandarísku leyniþjónustuna teldust sannaðar.
Gögn utanríkisráðuneytisins á Þjóðskjalasafni væru flest um "saklaus mál", t.d. væri þar
"hvergi getið viðræðna Stefáns Jóhanns Stefánssonar við bandaríska sendimenn hér á landi
árið 1948, sem hafa verið í fréttum síðustu daga". Gögn um vekjaraklukku, sem ráðherrann
hefði skilið eftir í Stokkhólmi, væru aftur á móti á sínum stað í Þjóðskjalasafni.

Þá um kvöldið frétti Jón Einar Guðjónsson að Dag Tangen hefði sagt fréttaritara
Dagblaðsins-Vísis í Ósló að hann hefði engin skjöl um samband Stefáns Jóhanns
Stefánssonar við bandarísku leyniþjónustuna. Jón segir að hann hafi nú reynt að hafa upp á
Tangen til að krefja hann um heimild en það hafi ekki tekist.

Fimmtudagsmorgun 12. nóvember náði Jóni E. Guðjónsson loks tali af Tangen á
ritstjórnarskrifstofu Klassekampen. Nú reyndist hann "ekki jafn viss um, hvort hann hefði
það [bréfið um Stefán Jóhann Stefánsson] í fórum sínum", segir Jón E. Guðjónsson í
greinargerð sinni. Taldi jafnvel að hann hefði sent það til nafngreindrar kunningjakonu
sinnar í Reykjavík, en hún sat á ráðstefnu í Finnlandi þegar að var gáð.
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Þennan sama dag birti Dagblaðið--Vísir þau tíðindi frá fréttaritara sínum í Ósló, að
ekkert væri að finna um Stefán Jóhann Stefánsson í því skjali sem Dag Tangen hefði sýnt
honum. Friðrik Páll Jónsson hefur skýrt undirrituðum svo frá að þetta hafi einkum orðið til
þess að tortryggni vaknaði á fréttastofunni í garð Tangens. Þar brugðu menn nú á það
óvenjulega ráð að biðja nágranna hinnar íslensku kunningjakonu Tangens að fylgjast með
póstkassa hennar, "og bærist bréf frá Noregi yrði fengið leyfi í síma til þess að opna það".
Auk þess var Jóni E. Guðjónssyni falið að hljóðrita viðtal við Tangen, eins og segir í
greinargerð fréttastofunnar. Tilgangurinn var væntanlega sá að afla beins vitnisburðar frá
honum um heimild sína. Þótt allt væri í óvissu um hvort þessi heimild væri til töldu
útvarpsmenn sér sýnilega ekki fært að greina hlustendum frá því eftir það sem á undan var
gengið. Fyrri frásagnir um málið virtust standa óhaggaðar, og Jón E. Guðjónsson spurði
Tangen aðeins að því hvernig hann hefði komist yfir "skjalið um Stefán Jóhann". Svarið
hljóðaði svo:

Þetta skjal er að finna í Íslendingamöppunum í skjalasafni Trumans í Independence í
Missouri. En áður en lengra er haldið vil ég geta þess að mikil leynd hvílir yfir skjölum
sem varða íslensk málefni í bandarískum söfnum. Þessi leynd er mun meiri en t.d. hvað
varðar skjöl um Grænland, Danmörk eða Noreg .... Í áðurnefndu bréfi, þar sem
forsætisráðherra er nefndur, er m.a. skýrt frá því, að hann skuli ákveða, hvaða
Íslendingar hafi samband við Bandaríkjamenn og hann átti einnig að ákveða hvaða
Íslendingar áttu að taka þátt í baráttunni gegn hugsanlegri byltingu kommúnista.

Fréttaritarinn hafði það enn fremur eftir Tangen að í bréfinu segði að vegna þess að "í
viðræðunum á milli Íslands og Bandaríkjanna var [svo] komið inn á viðkvæma hluti", gætu
Bandaríkjamenn aðeins haft samband við forsætisráðherra sjálfan.

Á fjórum dögum höfðu nú komið fram fjórar skýringar á því í hvaða heimild eða
heimildir Tangen hefði sótt vitneskju sína um samband Stefáns Jóhanns Stefánssonar við
Bandaríkjamenn:
1. Í leyniþjónustuskýrslur um varnir Íslands, samdar fyrir Truman forseta á ónefndum

tíma, varðveittar í Truman-safninu í Missouri, alls 10 blaðsíður ítarlegar.
2. Í eina skýrslu, ritaða á ónefndum tíma og af ónefndum aðilja, um fundi og skipti á

upplýsingum, sem fram hefðu farið á milli Stefáns Jóhanns Stefánssonar og bandarískra
leyniþjónustumanna og stjórnarerindreka í lok fimmta áratugarins. Skýrslan varðveitt í
Truman-safninu.

3. Í skýrslu eða skýrslur sem Þjóðaröryggisráðið bandaríska samdi um Stefán Jóhann
Stefánsson fyrir Truman forseta; skýrslur varðveittar í Washington, D.C.

4. Í eitt bréf í Truman-safninu í Missouri, ritað á ónefndum tíma og af ónefndum
bandarískum aðilja sem ráðgerði að biðja Stefán Jóhann Stefánsson að tilnefna
einhverja menn til viðræðna sem áttu að hefjast síðar.
Þessar síðastnefndu upplýsingar frá Tangen virtust geta stangast á við það sem áður

hafði verið eftir honum haft um "reglulega" fundi forsætisráðherra með bandarískum
sendimönnum. Ekki er þó að sjá að fréttaritarinn hafi spurt Tangen neitt um efni "bréfsins"
eða uppruna þess, enda óhægt um vik þar sem fréttastofan hafði áður látið hann sjálfan
rekja "nákvæmlega" efni "skjalsins um Stefán Jóhann" sem þá átti að vera skýrsla frá
Þjóðaröryggisráðinu bandaríska,

Þennan fimmtudag hafði Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra heitið því á
Alþingi að afla þeirra gagna sem Tangen hafði fengið í Bandaríkjunum. Eftir viðtalið við
"sagnfræðinginn" í kvöldfréttum ákvað fréttastofan einnig að biðja fréttaritara sinn í
Bandaríkjunum, Jón Ásgeir Sigurðsson, að grennslast fyrir um slík gögn í Truman-safninu.
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Ekki hafði fréttastofan þó glatað með öllu trausti sínu á Tangen sem heimildarmanni því að
vitnað var í viðtalið við hann í síðari kvöldfréttum þennan dag. Stefán Jóhann Stefánsson
hefði "átt að ákveða hvaða Íslendingar ættu að taka þátt í baráttunni gegn hugsanlegri
valdatöku kommúnista". Einnig var greint frá staðhæfingum Tangens um skjalaleynd í
Bandaríkjunum. Steingrímur Hermannsson hygðist fara fram á aðgang að þeim skjölum sem
hann hefði "komist yfir um afstöðu bandarískra stjórnvalda til Íslands og viðræður Stefáns
Jóhanns Stefánssonar forsætisráðherra við bandaríska sendiherrann og starfsmann leyni-
þjónustunnar í Reykjavík árin 1948 og 1949 [svo]."

v.
Í fréttum klukkan 16 næsta dag, föstudaginn 13. nóvember, skýrði Jón Ásgeir

Sigurðsson frá því, hvers hann hefði orðið vísari þar vestra. Það var endurtekið í fréttatíma
kl. 17:

Það eina, sem starfsmenn Truman-bókasafnsins ... hafa fundið um Ísland og Stefán
Jóhann Stefánsson ... er 37 síðna skýrsla bandarísku leyniþjónustunnar til forsetans .
. . . Þar eru sögð deili á málsmetandi mönnum á Íslandi .... Hann [Stefán] er sagður
einlægur hægrimaður og fylgjandi því að Bandaríkjamenn fái aðstöðu á Íslandi. * Ekkert
kemur þó fram um að hann hafi hitt starfsmenn leyniþjónustunnar eða sendiherra
Bandaríkjanna í Reykjavík reglulega.

Í síðari fréttatímum var greint frá blaðamannafundi Steingríms Hermannssonar
utanríkisráðherra. Þar kom fram að íslenski sendiherrann í Ósló hafði óskað eftir því að
Tangen leyfði sér að ljósrita öll þau gögn sem hann hefði aflað um Ísland í Bandaríkjunum.
Ljósritum af þeim gögnum, sem Tangen afhenti sendiherranum og vörðuðu Ísland, hafði
utanríkisráðherra dreift á blaðamannafundinum. Í þessum skjölum (meðal þeirra var ekki
áðurgreind Cl'Acskýrsla úr Truman-safninu) var hvergi vikið orði að Stefáni Jóhanni
Stefánssyni. Í samtali við íslenska sendiherrann í Ósló sagðist Tangen þó hafa séð bréf þar
sem forsætisráðherra væri nefndur "our contact" af Bandaríkjamönnum. Efni bréfsins
kvaðst Tangen ekki muna hann hefði ekki skrifað það hjá sér og gæti ekki vísað á skjalið í
safninu. Bandarískir skjalaverðir báru að eina heimildin, sem þar væri að finna um Ísland,
væri áðurnefnd CIA-skýrsla. Þetta var ekki rétt, en líklega áttu skjalaverðir við að skýrslan
væri eina leyniþjónustuheimildin um Ísland sem varðveitt væri í Truman-safninu, Upplýst
var að þar hefði Tangen dvalið í tvo daga, en hann átti samkvæmt fyrri útvarpsfréttum að
hafa verið við rannsóknir vestra í þrjú ár.

Það var ekki fyrr en sex dögum eftir blaðamannafund utanríkisráðherra, fimmtudaginn

• Hér var ekki vitnað í skýrsluna, en ranghermið leiðrétti Jón Ásgeir Sigurðsson óbeint um leið og hann hafði
sjálfur fengið ljósrit af henni. í skýrslunni sagði að Stefán Jóhann Stefánsson væri "hægri-jafnaðarmaður",
right-wing Social Dernocrat, en ekki .æinlægurhægrimaður'' , þ.e. íhaldsmaður. Hann "beitir sér mjög fyrir
málstað verkalýðssamtakanna og styður aukna þjóðnýtingu", sagði í ClAvskýrslunni. Að áliti bandarísku
leyniþjónustunnar var Stefán "verkalýðshyggjusinni" (svo að notað sé orðalag úr Dagskrárþætti Ríkisútvarps-
ins) sem barðist fyrir lýðræðislegri jafnaðarstefnu en gegn ráðstjórnarsósíalisma. Afstöðu hans til Bandaríkj-
anna þekktu leyniþjónustumenn aðeins af afspurn (sjá tilvitnun hér að neðan). Hvergi var sagt að hann væri
"fylgjandi því að Bandaríkjamenn fái aðstöðu á íslandi", en þessi orð mátti skilja á þá lund að Stefán hefði
viljað greiða fyrir því að Bandaríkjamenn fengju að koma upp herstöðvum á íslandi 1948. Á hinn bóginn sagði í
skýrslunni:

Hann greiddi flugvaIIarsamningnum [Keflavíkursamningnum 1946] atkvæði og er sagður vinsamlegur í garð
Bandaríkjanna. [He voted for the Airport Agreement and is said to be favourably inclined towards the U .S.]
Ekki var frekar minnst á afstöðu Stefáns Jóhanns Stefánssonar til Bandaríkjamanna í skýrslunni. í

alþjóðamálum var Stefán sagður "mikill stuðningsmaður Sameinuðu þj':"anna" og réttilega tekið fram að hann
vildi auka tengsl íslendinga við Breta og Norðurlandamenn.
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19. nóvember, að málið var til lykta leitt í útvarpinu.
Í samtali, sem fréttastofan átti þá við Tangen, sagði hann:

Ég hef ekki sagt að ég hafi séð skjöl, sem sýna samband milli ClA og Stefáns Jóhanns
Stefánssonar [í texta á norsku: "Johan Stefan Johanson"]. Ég sagði: Ég hef undir
höndum skjöl þar sem vísað er í samtöl í Washington milli utanríkisráðherra á Íslandi í
mars 1949 um möguleika á byltingu kommúnista .... Skjalið, þar sem nafn Stefáns
Jóhanns [í texta á norsku: "Johansons navn"] stendur, er ómerkileg orðsending þar sem
segir að fulltrúar Bandaríkjanna skuli ræða við hann. Annað hefði auðvitað vakið mikla
athygli.
Fréttastofan lýsti því nú loks yfir að fyrri fréttir um málið væru úr lausu lofti gripnar.

Jón E. Guðjónsson héldi þó fast við það að Tangen hefði sagst hafa skjöl um samskipti
Stefáns Jóhanns Stefánssonar við bandarísku leyniþjónustuna. Hér stæði því "staðhæfing á
móti staðhæfingu". Fréttastofan harmaði, "að heimild, sem hún taldi ekki ástæðu til að
vefengja, skyldi reynast ótraust." Með þessari yfirlýsingu var aðalábyrgðinni á meðferð
málsins varpað yfir á fréttaritarann í Ósló, og látið að því liggja að meinið hefði verið það eitt
að vitnisburður Tangens um gögn sín hefði brugðist. Skyndilega átti málið allt að hafa snúist
um fullyrðingar sem fréttastofan "hefur haft eftir norska sagnfræðingnum" eins og komist
var að orði í kvöldfréttum 13. nóvember. Ekkert tillit var tekið til þess að fréttamenn höfðu
sjálfir kosið að láta sem fréttaritarinn hefði séð "heimild" Tangens og fjallað upp frá því um
"fundi" ráðherrans með leyniþjónustumönnum, eins og þar væri um staðreynd að ræða. Það
skorti því mikið á að fréttastofan næði að gera hreint fyrir sínum dyrum með yfirlýsingunni
19. nóvember þótt hún bæri nú tíðindin frá Ósló afdráttarlaust til baka.

VT.
Mál það, sem nú hefur verið reifað, er í eðli sínu svikamál. Upphafsmaðurinn var

Tangen og allt virðist benda til þess að hann hafi búið til söguna um samband ráðherrans við
leyniþjónustuna. Þótt Tangen þrætti fyrir þetta að lokum stóð hann a.m.k. fast við það að
Stefán Jóhann Stefánsson hefði verið tengdur Bandaríkjastjórn með óeðlilegum hætti. *
Tangen vísaði sjálfur til tveggja heimilda um forsætisráðherra í viðtölum í útvarpi og
sjónvarpi. Þær voru:

1. Skýrsla frá bandaríska Þjóðaröryggisráðinu ("The Position of the United States With
Respect to the United States and North Atlantic Security Interests in Iceland") dags.
29. júlí 1949. Leynd var létt af þessari skýrslu (NSe 40/1) árið 1975 og eintök af henni er
að finna bæði í Þjóðskjalasafninu í Washington D.e. og í Truman-safninu í Independ-
ence, Missouri. Hún var prentuð í skjalaútgáfu Bandaríkjastjórnar, Foreign Relations
of the United States, 1949, IV., bls. 313-15, árið 1975. Hinn 24. mars 1976 var hún birt í
íslenskri þýðingu í Lesbók Morgunblaðsins ("Úr bandarískum leyniskýrslum. Um Ísland
á dögum kalda stríðsins"). Einnig var vitnað til hennar þetta ár í dagblaðinu
Þjóðviljanum, t.d. í þættinum "Klippt og skorið" 30. mars 1976.

2. "Bréf" um "Johan Stefan Johanson" sem ekki var framvísað.

Kveikjan að aðdróttunum Tangens var þessi klausa í skýrslu Þjóðaröryggisráðsins:
Í viðræðum í Washington í mars 1949 milli íslensku utanríkisráðherranna [svo] og
fulltrúa utanríkisráðuneytisins [bandaríska] og hersins, kom mönnum saman um að
hugsanlegur undirróður kommúnista væri bráðasta hættan sem steðjaði að Íslandi. Til
marks um þessa hættu má hafa óeirðir kommúnista meðan á umræðum stóð á Alþingi
31. [svo] mars.

• Sjá sjónvarpsviðtal Arnþrúðar Karlsdóttur við Tangen 14. nóvember 1987, eftirrit frá útvarpsstjóra.
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Það er fyrir utan efnissvið þessarar álitsgerðar að ræða að hve miklu leyti þessi tilvitnun
átti við rök að styðjast. Skýrsluhöfundar voru hér að fjalla um hinar þjóðkunnu viðræður
sem íslensk ráðherranefnd átti víð Bandaríkjamenn skömmu fyrir stofnun Atlantshafs-
bandalagsins árið 1949. Helstu niðurstöður þeirra voru birtar skömmu eftir heimkomu
ráðherranna og fundargerðir beggja aðilja voru gefnar út á prenti í Bandaríkjunum og á
Íslandi á árunum 1975-1976. * Bandarískir leyniþjónustumenn komu hvergi nærri þessum
viðræðum og Stefán Jóhann Stefánsson tók engan þátt í þeim, enda sat hann um kyrrt í
Reykjavík. Eins og alkunna er notaði ríkisstjórn Íslands niðurstöður fundanna í Washington
til að rökstyðja frumvarp sitt um inngöngu Íslands í Atlantshafsbandalagið.

Það er með ólíkindum að tæpum fjörutíu árum síðar skyldi vera hægt að leggja svo út af
stuttri tilvísun í þessar viðræður í áðurnefndri skýrslu (röskum áratug eftir útkomu hennar)
að úr yrði æsileg saga um launráð Stefáns Jóhanns Stefánssonar og bandarísku leyniþjónust-
unnar ClA, Í fjóra daga entist Ríkisútvarpinu þessi saga sem uppistaða í fréttir og umræður
þar sem hinn látni forsætisráðherra var leynt og ljóst talinn sekur um athæfi sem jaðrað gat
við landráð í margra augum. Til að sveipa prentaða skýrslu Þjóðaröryggisráðsins dularblæ
hafði Tangen tekist að telja frétta- ogblaðamönnum trú um að hann hefði fundið þessa
heimild fyrir einskæra heppni. Það hefði aðeins verið "vegna mistaka á Þjóðskjalasafninu
[bandaríska] að skjalið lá frammi". ** Fullyrðingar hans um leyndarreglur og varðveislu
bandarískra stjórnarskjala voru meira eða minna í þessum furðustíl. Þannig notfærði Tangen
sér ókunnugleika fjölmiðlamanna á sagnfræðilegum efnum og áhuga þeirra á málum sem
leynd hvílir yfir. Aldrei var "sagnfræðingurinn" t.d. spurður um það hvernig hann gæti farið
með almennar fullyrðingar um heimildir sem Ísland varða þótt hann viðurkenndi sjálfur að
hann hefði aðeins blaðað í þeim fyrir hálfgerða tilviljun. Tangen lést sýnilega vera einhvers
konar kraftaverkamaður er komist gæti yfir helgustu leyndardóma Bandaríkjastjórnar og
þetta gaf frásögnum hans aukið gildi í fréttum.

Aðra aðalheimild sína, bréf um "Johan Stefan Johanson" , taldi Tangen sjálfur lítils
virði í útvarpsviðtalinu 19. nóvember. Á þessum ellefta degi málsins gat hann þó ekki farið
rétt með nafn þess manns sem hann vildi bera þungri sök. Var það eftir öðrum
vinnubrögðum hans. Lýsing Tangens á efni bréfsins um "Johanson" bendir til að hér sé um
að ræða afbökun hans á heimild sem tengist áðurnefndri skýrslu Þjóðaröryggisráðsins. Í
skýrslunni var bandaríska utanríkisráðuneytinu falið að gera áætlun um að sporna gegn
þeirri hættu sem Bandaríkjamenn töldu að íslenskum stjórnvöldum væri búin af valdaránstil-
raun kommúnista. Drög að þessari áætlun voru fullgerð seint í nóvember 1949 og í þeim var
m.a. að finna hugmyndir um það hvernig íslensk stjórnvöld gætu styrkt öryggi sitt gegn
hugsanlegum ofbeldismönnum. Bandaríkjamenn treystu sér þó ekki til að leggja þessar
hugmyndir fram sem formlegar tillögur, enda hafði Bjarni Benediktsson utanríkis- og
dómsmálaráðherra lýst því yfir í viðræðunum í Washington í mars 1949 að íslensk stjórnvöld
ætluðu sjálf að leysa þetta mál. *** Bandaríski sendiherrann í Reykjavík átti því aðeins að
kynna þessar hugmyndir fyrir Bjarna og e.t.v. fleiri ónefndum ráðamönnum eða embættis-
mönnum á Íslandi svo og stjórnarerindrekum frá öðrum ríkjum Atlantshafsbandalagsins.

* Foreign ReIations of the United States, 1949, IV. (Washington, D.C. 1975), bls. 202-206, 225-229, 236-237.
"Frásögn af viðræðum", Morgunblaðið 4. maí 1976. Bandarísku fundargerðirnar voru einnig birtar í íslenskri
þýðingu í Lesbók Morgunblaðsins 24. mars og 4. apríl 1976. Sjá einnig ÞjóðviIjann 2. og 3. apríl 1976.

""Ummæli íslenskra ráðherra leiddu til innrásaráætlana", Dagblaðið -Vísir 11. nóvember 1987. Sjá einnig
útvarpsfréttir 9. nóvember 1987, eftirrit frá útvarpsstjóra, bls. 1.

*** Sjá Foreign ReIations of the United States, 1949, IV., bls. 228.
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Þetta eru einu "viðræðurnar" sem ráðgerðar voru af Bandaríkjamönnum um baráttu
gegn "byltingu kommúnista" á stjórnartímabili Stefáns Jóhanns Stefánssonar. Nafn hans er
ekki að finna í áætlun þeirra fremur en í áðurgreindri skýrslu Þjóðaröryggisráðsins. Þó
verður að telja mjög líklegt að "bréfið", sem Tangen kveðst hafa fundið um þetta efni, sé í
raun þessi áætlun. Hann haldi enn fram þeim ósannindum að nafn Stefáns Jóhanns komi þar
fyrir og fari auk þess rangt með efnisatriði. Ef þessi tilgáta er rétt hefur Tangen einnig
misnotað hér prentaða heimild því að áætlunin hefur verið prentuð í skjalaútgáfu
Bandaríkjastjórnar (1977) og árið eftir var hún birt í dagblaðinu Þjóðviljanum. *

Tekið skal fram að Bandaríkjamenn fengu ekki tækifæri til að kynna áætlun sína fyrir
Bjarna Benediktssyni 1949. Stjórnarflokkarnir íslensku höfðu slitið samstarfi sínu þegar hún
var tilbúin og nokkrum dögum síðar hvarf ríkisstjórn Stefáns Jóhanns Stefánssonar frá
völdum. Um þetta efni vísast að öðru leyti til ritgerðar sem undirritaður lagði fram á þingi
norrænna sagnfræðinga í Reykjavík í ágúst 1987, en þar var fjallað um varnarsamninginn
1951 og aðdraganda hans. ** Öll slík gögn á þinginu, þar á meðal þessi ritgerð, stóðu
fjölmiðlum að sjálfsögðu til boða.

Sumarið 1986 dvaldist undirritaður við rannsóknir í Bandaríkjunum til að undirbúa
fyrrnefnda ritgerð og aðrar væntanlegar ritsmíðar um utanríkis- og öryggismál Íslendinga
1945-1951. Markmiðið var að kanna öll helstu gögn sem opnuð höfðu verið fræðimönnum
um þetta efni á síðustu árum. Við þessa rannsókn kom í ljós að engin skjöl bandarísku
leyniþjónustunnar CIA um starfsemi hennar á Íslandi eru tiltæk í skjalasöfnum vestra.
Skemmst er frá að segja að í heimildum frá öðrum stjórnarstofnunum og Bandaríkjaher
fundust engar vísbendingar um Íslendinga sem starfað hefðu í þjónustu CIA.

Svik, sem framin eru undir yfirskini fræðimennsku, getur verið erfitt að varast ef
kænlega er um hnúta búið. Svo var þó alls ekki um pretti Dags Tangens sem augsýnileg a var
ætlað að ófrægja látinn stjórnmálaandstæðing og koma höggi á flokk hans. Meðferð
Tangens á heimildum og skipti hans við fjölmiðla minna einna helst á "aprílgabb" sem
venjulega endist aðeins í einn dag. Þannig hefði einnig farið í þessu tilviki ef útvarpsmenn
hefðu ekki ákveðið að láta sem þeir hefðu sannreynt "heimild" hans. Að svo langt skyldi
gengið verður ekki skýrt með því einu að fréttastofan hafi borið óverðskuldað traust til
Tangens sem fræðimanns. Röng ákvörðun fréttastofunnar 10. nóvember og meðferð málsins
upp frá því vitnar einkum um tvennt: ofurkapp á að halda ásökunum Tangens að
hlustendum og blinda trú á sannleiksgildi þeirra. Í þættinum Dagskrá sannaðist að
útvarpsmenn litu málið aðeins frá einu pólitísku sjónarhorni. Verður það að teljast sterk
vísbending um að þessi ein sýni hafi ráðið mestu um að þeir komust í ógöngur með málið.

Líti menn svo á að víti eigi að vera til varnaðar virðist ýmislegt mega læra af þessu
leiðindamáli: aðgengið sé rækilega úr skugga um feril og málflutning manna sem segja vilja
fréttir og skírskota til fræðimennsku og háskölatitla; að munnlegur vitnisburður slíkra
manna um heimildir verði ekki talinn sönnun á efni þeirra, hvað þá jafngildi frumheimildar;
að þeir útvarpsmenn sem hér eiga hlut að máli reyni framvegis að líta á umdeild sagnfræðileg
viðfangsefni frá fleiri en einni hlið og finni stjórnmálaskoðunum sínum vettvang utan
fréttatíma.

Freiburg im Breisgau, 24. febrúar 1988.

Þór Whitehead.

* Foreign Relations of the United States, 1950, III. (Washington D.C. 1977), bls. 1456-1959. .Leyniskýrsla til
Þjóðaröryggisráðs Bandaríkjanna", Þjóðviljinn 7. júní 1978.

•• "Icelandic Security Policies, 1949-51."
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Fylgiskjal I.

Fréttir Ríkisútvarpsins, hljóðvarps.

9. nóvember 1987. Kvöldfréttir:
Norskur sagnfræðingur segist hafa komist yfir skýrslur í Bandaríkjunum sem sýni að
bandaríska leyniþjónustan CfA hafi haft náið samband við Stefán Jóhann Stefánsson undir
lok fimmta áratugarins. Stefán var forsætisráðherra 1947-1949.

Dag Tangen, norskur sagnfræðingur, sem hefur dvalist þrjú ár í Bandaríkjunum við
rannsóknir á tengslum bandarísku leyniþjónustunnar ClA og Norðmanna, segir að
leyniþjónustan hafi haft náið samband við Stefán Jóhann Stefánsson sem var forsætisráð-
herra 1947-1949. Tangen hefur komist yfir leyniskýrslur um varnir Íslands sem bandaríska
leyniþjónustan gerði fyrir Truman Bandaríkjaforseta undir lok fimmta áratugarins.
Jón Einar Guðjónsson: Dag Tangen segir í viðtali við fréttaritara útvarps í dag að enginn vafi
leiki á að menn innan bandarísku leyniþjónustunnar hafi haft náin persónuleg tengsl við
Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrum forsætisráðherra. Tangen segir það koma fram í þeirri
skýrslu sem hann hafi nú undir höndum að Bandaríkjamenn hafi óttast mjög að Sovétmenn
hertækju Ísland. Af skýrslunni má ætla að leyniþjónustumennirnir hafi verið "á taugum"
þegar þeir komust að því að íslenska lögreglan var óvopnuð, sagði Tangen í dag og bætti við:
" ... leyniþjónustan taldi því brýna nauðsyn á að bandarískir hermenn yrðu sendir til Íslands
til að vera til aðstoðar ef til átaka kæmi". Dag Tangen komst yfir þessa leyniskýrslu fyrir
tilviljun. Hann hefur um þriggja ára skeið unnið í Bandaríkjunum að rannsóknum á
tengslum bandarísku leyniþjónustunnar við Norðmenn og þá sérstaklega við verkalýðsfor-
ustuna og Verkamannaflokkinn. Tangen segir að vestra sé mjög erfitt að fá aðgang að
skýrslum sem varði öryggismál Íslands. Hann segir að Bandaríkjamenn gæti engra
upplýsinga jafnvel og þeirra sem varði öryggismál Íslands. Ástæðuna telur hann vafalítið
mikilvægi Íslands fyrir Bandaríkin. Við hugsanlega árás á Sovétríkin voru Bandaríkjamenn
algjörlega háðir því að geta millilent á Grænlandi og á Íslandi. Ísland var Bandaríkja-
mönnum lífsnauðsynlegt, segir Tangen. Í skýrslum sem hann hefur rannsakað í Washington
kemur fram að bandaríski herinn hélt miklar heræfingar á Suðurskautslandinu. Þetta var
gert til að búa hermennina undir stríð á Grænlandi, en ríkisstjórn Danmerkur hafði bannað
heræfingar þar. Bandaríkjamenn óttuðust að Sovétmenn hefðu áform um að hertaka
Suðaustur-Grænland og loka siglingaleiðinni á milli Íslands og Grænlands með kafbátum.
Upplýsingar Dag Tangens um tengsl Haakonar Lies, fyrrverandi aðalritara Verkamanna-
flokksins, við bandarísku leyniþjónustuna á árunum eftir heimsstyrjöldina síðari hafa vakið
mikla athygli hér í Noregi nú í dag. - Jón Einar Guðjónsson í Ósló.

Fréttastofan segir nánar frá þessum leyniskýrslum á morgun en þá ræðir Jón Einar
Guðjónsson nánar við Dag Tangen.

9. nóvember 1987. Seinni kvöldfréttir:
Dag Tangen, norskur sagnfræðingur sem vinnur að rannsóknum á tengslum bandarísku
leyniþjónustunnar ClA og Norðmanna, segir að leyniþjónustan hafi haft náið samband við
Stefán Jóhann Stefánsson sem var forsætisráðherra 1947 til 1949. Tangen hefur komist yfir
leyniskýrslur um varnir Íslands sem bandaríska leyniþjónustan gerði fyrir Truman Banda-
ríkjaforseta undir lok fimmta áratugarins.
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10. nóvember 1987. Hádegisfréttir:
Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrum forsætisráðherra, hitti sendiherra Bandaríkjanna og
starfsmenn bandarísku leyniþjónustunnar CIA í ráðherratíð sinni 1947 til 1949. Þeir ræddu
málefni sem leynd hvíldi yfir.

Í skjölum úr skjalasafni Bandaríkjaforseta kemur fram að Stefán Jóhann Stefánsson,
sem var forsætisráðherra árin 1947 til 1949 og formaður Alþýðuflokksins 1938 til 1952, hafi
hitt sendiherra Bandaríkjanna og starfsmann bandarísku leyniþjónustunnar CIA reglulega
að máli árið 1948. Þeir skiptust á upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir.
Jón Einar Guðjónsson: Af leyniskýrslunni, sem er úr skjalasafni Henry [svo] Trumans
Bandaríkjaforseta, kemur fram að í lok fimmta áratugarins ræddu bandaríski sendiherrann á
Íslandi og yfirmaður leyniþjónustudeildar sendiráðsins reglulega við Stefán Jóhann Stefáns-
son forsætisráðherra. Í skjalinu segir að samvinnan var mjög náin. Norski sagnfræðingurinn
Dag Tangen, sem nú hefur afrit af þessu skjali, segir að þetta orðalag bendi til að á
fundunum hafi menn skipst á upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir. Stefán Jóhann tók
við embætti forsætisráðherra í febrúar 1947 og gegndi því fram til desember 1949. Þessi
samvinna Bandaríkjamanna við forsætisráðherra Íslands er mjög óvenjuleg. Í öðrum
löndum Vestur-Evrópu höfðu Bandaríkjamenn fyrst og fremst samband við utanríkisráð-
herrann eða landvarnaráðherrann sagði Dag Tangen þegar ég hitti hann að máli nú í morgun
og fékk að sjá hluta af þeim leyniskjölum sem hann komst yfir á meðan hann dvaldi í
Bandaríkjunum við rannsóknir á samstarfi þarlendrar leyniþjónustu við norska verkalýðs-
forustu. Leyniskýrslur þær, sem Dag Tangen hefur um Ísland, eru rúmlega tíu síður og
ítarlegar. Í skýrslu, sem Þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna sendi Truman forseta eftir annan
fund sinn, kemur fram að rætt var um hættuna á að íslenskir kommúnistar kæmust til valda
með byltingu. Þetta vandamál var vegið og metið og ráðið taldi að hættan á byltingum hefði
verið meiri upp úr 1940. Þá var einnig bent á að Sovétmenn líti raunsæjum augum á
landfræðilega stöðu Íslands og að ráðamenn í Sovétríkjunum geri sér grein fyrir að þeir séu
ekki megnugir að liðsinna kommúnistum á Íslandi. Í skýrslunni segir ráðið að þrátt fyrir
þessar staðreyndir geti Bandaríkjastjórn ekki útilokað að til byltingar komi, annaðhvort af
eigin hvötum íslenskra kommúnista, t.d. vegna innlendra atburða, eða eftir fyrirmæli frá
Kreml. Dag Tangen minnir á það ástand sem ríkti eftir síðari heimsstyrjöld. Ráðamenn
óttuðust þá nýja styrjöld og Bandaríkjamenn gerðu allt til að tryggja sinn hlut í Vestur-
Evrópu. Ísland var í sérstöðu, ekki aðeins landfræðilega heldur og vegna þess, að þar var
enginn her og lögreglan var óvopnuð. því var ekki hægt að beita hernum né lögreglunni gegn
hugsanlegri byltingu kommúnista. Þess vegna mælti bandaríska leyniþjónustan og Þjóðarör-
yggisráðið með því að sendar yrðu bandarískar hersveitir til Íslands, segir Dag Tangen. Í
skýrslunum kemur ekki beinlínis fram að Stefán Jóhann Stefánsson hafi lagt þetta til en af
samhenginu má ráða að hann hafi verið á sama máli. - Jón Einar Guðjónsson í Ósló.

10. nóvember 1987. Kvöldfréttir:
Harðar deilur eru í Noregi vegna uppljóstrana sagnfræðingsins Dags Tangens um að norskir
verkalýðsforingjar hafi þegið fé hjá bandarísku leyniþjónustunni til þess að koma í veg fyrir
áhrif kommúnista í stjórnmálum landsins.

Hart er nú deilt íNoregi vegna uppljóstrana sagnfræðingsins Dags Tangens um helgina
um að forustumenn norskrar verkalýðshreyfingar hafi þegið fé hjá bandarísku leyniþjónust-
unni til að koma í veg fyrir áhrif kommúnista í stjórnmálum landsins árin eftir síðari
heimsstyrjöld.
Jón Einar Guðjónsson: Fyrstu afhjúpanirnar um starfsemi leiðtoga Verkamannaflokksins og
norsku verkalýðshreyfingarinnar gegn kommúnistum komu í endurminningarbók Ronaids
Bye, fyrrum aðal ritara Verkamannaflokksins, en sú bók kom út í síðasta mánuði og Bye
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skýrir frá því að þegar hann hóf störf hjá Alþýðusambandinu norska, hafi hann komist yfir
spjaldskrá mikla um kommúnista og líklega kjósendur Kommúnistaflokksins á árunum fram
til 1960. Bye brenndi þessa spjaldskrá 1969. Nú um mánaðamótin komu svo upplýsingar um
að leyniþjónustan norska hefði átt nána samvinnu við leiðtoga verkalýðshreyfingarinnar og
jafnvel launað njósnastarfsemina gegn kommúnistum. Þá hafa einnig verið birtar upplýsing-
ar sem benda til þess að Bandaríkjamenn hafi borgað njósnastarfsemina og svo í gær sprakk
enn ein sprengjan. Þá lagði sagnfræðingurinn Dag Tangen fram skjöl sem sýna að Haakon
Lie, sem var aðalritari Verkamannaflokksins frá 1945 og fram til 1969, hafði náið samband
við Arthur Goldberg í Bandaríkjunum. Goldberg hann starfaði hjá OSS sem var fyrirrennari
ClA, Á stríðsárunum stjórnaði Goldberg deild þeirri sem fylgdist með verkalýðshreyfing-
unni og átti að tryggja að leiðtogar hreyfingarinnar eða hreyfinganna væru hliðhollir
Bandaríkjamönnum.
Fréttamaður: En hvernig er það með skýrslurnar í Washington um Stefán Jóhann? Hvað
segir þar nákvæmlega um hann og þá fundina við Bandaríkjamenn hér?
Jón Einar Guðjónsson: Það kemur fram að í lok fimmta áratugarins þá ræddu bandaríski
sendiherrann og fulltrúi bandarísku leyniþjónustunnar á Íslandi reglulega við Stefán Jóhann
Stefánsson forsætisráðherra og í skýrslunni kemur ekki fram hvað rætt var nákvæmlega en
augljóst er að þarna var skipst á mikilvægum upplýsingum.
Fréttamaður: En Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur hefur rannsakað stjórnmál áranna eftir
stríð nú í allnokkur ár og er í þessari viku að gefa út bók um fjárhagsleg tengsl
Alþýðuflokksins við skoðanabræður á Norðurlöndum og víðar. Þorleifur, kemur það þér á
óvart að Stefán Jóhann Stefánsson, formaður Alþýðuflokksins, skuli hafa setið fundi með
sendiherra Bandaríkjanna og starfsmanni bandarísku leyniþjónustunnar á meðan hann var
forsætisráðherra 1947 til 1949?
Þorleifur Friðriksson: Nei, það er ómögulegt að segja að það komi mér á óvart. Þetta sýnir
náttúrlega það sem hér hefur komið fram að Ísland er ekki eyja og hefur ekki verið eyja um
langt skeið nema landfræðilega. Það hefur verið í mjög nánum tengslum við pólitískar
væringar sem hafa átt sér stað erlendis og einmitt þetta sem hér hefur verið til umræðu hef ég
sjálfur rekist á í mínum rannsóknum. Það er ljóst að Stefán Jóhann hafði náin samskipti við
bandaríska sendiherrann hér á landi, hann er ráðherra, fer með utanríkismál í þjóðstjórninni
1939 til 1941-1942 og einmitt það ár þegar Bandaríkjamenn koma hingað þá er hann
utanríkisráðherra, eða fer með utanríkismálin. Nú, síðan 1947-1949 er hann forsætisráð-
herra og '49 '48 '49 [svo] er hann í mjög tíðum bréfaskiptum við forsætisráðherra Dana,
Hans Hedtoft, þar sem þeir ræða um mögulega aðild að Nato og þá segir einmitt Stefán frá
þessum tíðu viðræðum sínum við bandaríska sendimenn.

Már Jónsson talaði við Jón Einar Guðjónsson og Þorleif Friðriksson í þættinum
Dagskrá á Rás 2 í dag.

11. nóvember 1987. Kvöldfréttir:
Engar reglur eru til um aðgang að skjölum utanríkisráðuneytisins frá árunum eftir
heimsstyrjöldina síðari. Yfirleitt er það háð vilja yfirmanna ráðuneytisins hvort leyfi fæst til
þess að skoða skjöl þess.

Engar reglur eru til um aðgang að skjölum utanríkisráðuneytisins frá árunum eftir síðari
heimsstyrjöld. Nokkuð er um skjöl sem almenningur hefur ekki aðgang að en að öðru leyti
er það háð vilja yfirmanna ráðuneytisins hvort leyfi fæst til þess að skoða skjöl þess.
Már Jónsson: Í ráðuneytinu segja menn að almennt hvíli engin leynd yfir skjölum sem þar
eru frá því hinir umdeildu atburðir urðu að Ísland gekk í Atlantshafsbandalagið, þáði
Marshall-aðstoð og fékk bandarískan her á Miðnesheiði, skjölin séu flest í geymslu, ekki
mikið vitað um efni þeirra, aðeins málaflokka, en hægt sé að leggja inn beiðni um að skoða
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ákveðin skjöl eða skjalaraðir. Beiðnin sé tekin fyrir og einhver yfirmanna ráðuneytisins
ákveði hvort ástæða sé til að leyfa viðkomandi að líta á skjölin. Engin mótuð stefna er til um
meðferð slíkra umsókna, hvaða skjöl megi skoða eða hverjum er treystandi til þess og
ráðuneytismenn segja það ekki í verkahring embættismanna að semja reglur af því tagi, þar
verði ríkisstjórn og ráðherra að segja til og leggja línur. Eftir því sem fréttastofan kemst næst
hafa fáir sótt um leyfi og láta fremur vel af afgreiðslunni, helst að hún taki of langan tíma.
Hér á landi er því ekkert til í líkingu við það sem er í Bandaríkjunum þar sem skjöl eiga að
fara í þjóðskjalasafnið í Washington að þrjátíu árum liðnum nema að stjórnvöld úrskurði að
þau varði við öryggi bandarísku þjóðarinnar eða orðstír háttsettra manna sem enn eru á lífi.
En á þjóðskjalasafni í Reykjavík eru líka fjölmargir skjalapokar troðnir gögnum frá
utanríkisskrifstofu sem var opnuð 1926 og utanríkisráðuneyti sem var stofnað 1940. Skjölin
afhenti Agnar Klemenz Jónsson ráðuneytisstjóri safninu árin 1967 og 1968 og ef marka má
bréf hans sem fylgdi eru þar öll skjöl fram til 1943; en aðeins hluti yngri skjala. Engu að síður
er þar eftir nokkru að slægjast og má merkust nefna skjöl um Atlantshafsbandalagið árin
1949 og 1950. Flest eru þó skjölin um saklausari mál svo sem embætti forseta, ráðherrabú-
stað, boð ráðherra og ferðalög þeirra, sendiráð, ræðismenn og ýmsar alþjóða stofnanir, en
þó líka það sem nefnt er einkamálefni einstakra ráðherra. Þau koma þó stjórnmálum lítið
við, t.d. er hvergi getið viðræðna Stefáns Jóhanns Stefánssonar við bandaríska sendimenn
hér á landi árið 1948 sem hafa verið í fréttum síðustu daga, en árið 1952 sendi hins vegar
sendiráðið í Stokkhólmi utanríkisráðuneytinu vekjaraklukku sem Stefán hafði skilið eftir þar
í borg til viðgerðar. Að öllum líkindum hefur staðið til að utanríkisráðuneytið afhenti
safninu meira af skjölum sínum, en ekkert varð af því sennilega vegna plássleysis
þjóðskjalasafns. Samkvæmt núgildandi reglugerð þess eiga ráðuneyti að skila 30 ára
gömlum skjölum til safnsins og var því breytt úr tuttugu árum í hittifyrra. Að sögn Ólafs
Ásgeirssonar þjóðskjalavarðar yrði safnið fljótlega í stakk búið til að taka við öllu því sem
það á að geyma, yrði drifið í því að verja fé til framkvæmda við nýtt húsnæði þess í gömlu
mjólkurstöðinni í Reykjavík og einmitt þessa dagana situr nefnd að störfum og ræðir
tilhögun þess að öll ráðuneyti afhendi safninu öll sín skjöl 30 ára og eldri. - Már Jónsson
sagði frá.

12. nóvember 1987. Klukkan 11:
Mál Stefáns Jóhanns Stefánssonar fyrrum forsætisráðherra verður til umræðu utan dagskrár
á Alþingi í dag. Hjörleifur Guttormsson alþingismaður mun taka málið á dagskrá vegna
frétta frá Noregi um viðræður Stefáns Jóhanns við bandaríska sendiherrann og starfsmann
bandarísku leyniþjónustunnar ClA í forsætisráðherratíð hans á árunum 1947-1949. Hjör-
leifur hyggst ræða birtingu skjala hérlendis frá þessu tímabili.

12. nóvember 1987. Hádegisfréttir:
Utanríkisráðherra ætlar að biðja um að starfsmenn íslenska sendiráðsins í Washington fái
aðgang að bandarískum skjölum um samskipti Stefáns Jóhanns Stefánssonar fyrrum
forsætisráðherra við fulltrúa bandarísku leyniþjónustunnar.

Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra ætlar að biðja um að starfsmenn íslenska
sendiráðsins í Washington fái aðgang að bandarískum skjölum sem norskur sagnfræðingur
vitnar í varðandi samskipti Stefáns Jóhanns Stefánssonar fyrrum forsætisráðherra við
fulltrúa bandarísku leyniþjónustunnar. Þetta kom fram í umræðum utan dagskrár á Alþingi.
Hjörleifur Guttormsson, Alþýðubandalagi, kvaddi sér hljóðs utan dagskrár núna fyrir
hádegi á fundi sameinaðs þings og spurði hvort utanríkisráðherra myndi beita sér fyrir því að
dregin verði fram í dagsljósið ýmis gögn sem varði undirbúning að því að Bandaríkjaher kom

'~að til Íslands og fleiri gögn frá þessum tíma. Tilefni fyrirspurnar Hjörleifs eru fréttir um
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að Dag Tangen, norskur sagnfræðingur, hafi komist í skjöl vestan hafs um að foringjar í
norskri verkalýðshreyfingu hafi átt náið samband við bandarísku leyniþjónustuna í baráttu
við kommúnista. Tangen segist líka hafa séð í þessum skjölum að Stefán Jóhann Stefánsson,
fyrrum forsætisráðherra, hafi átt samtöl og samskipti við bandarísku leyniþjónustuna.
Steingrímur Hermannsson kveðst ætla að biðja um að íslenskir sendimenn í Washington fái
aðgang að þessum umræddu skjölum. Ráðherra kvaðst þó hafa haft af því spurnir að skjölin,
sem Norðmaðurinn hafi vitnað í, hafi ekki átt að birtast opinberlega. Utanríkisráðherra
sagði líka að fullt tilefni væri til þess að ræða í ríkisstjórn hvort ekki sé rétt að búa til íslenskar
reglur um meðferð og birtingu skjala. Það kom svo í ljós síðar í þessari utandagskrárumræðu
að þetta mál er reyndar komið á hreyfingu nú þegar því að Þorsteinn Pálsson, forsætisráð-
herra, upplýsti að hann hefði falið hópi manna að gera tillögur um reglur handa
stjórnsýslunni um að fara með trúnaðarskjöl og meðferð þeirra. Margir þingmenn tóku til
máls í umræðunni og hvöttu til þess að einhverjar reglur þar að lútandi yrðu settar til að ekki
þyrfti að skrifa heila kafla Íslandssögunnar á erlendri grundu eins og einhver orðaði það.
Karl Steinar Guðnason, Alþýðuflokki, sagði að minnisblaðið sem norski sagnfræðingurinn
vitnaði í hefði orðið tilefni hér heima að atlögu að minningu Stefáns Jóhanns Stefánssonar.
Þingmaðurinn kvaðst mótmæla þessu og bætti við að fróðlegt væri að fá skjölin í
Bandaríkjunum fram í dagsljósið, en ætla mætti að líka væri fróðlegt að fá upplýsingar um
viðræður sendimanna Sovétríkjanna á Íslandi á þessum tíma við foringja Sósíalistaflokksins
til að fylla í eyður við sagnaritun varðandi þetta tímabil. - Atli Rúnar Halldórsson talar frá
Alþingi.

12. nóvember 1987. Stuttar fréttir kl. 14 og 16:
Utanríkisráðherra hefur farið þess á leit við bandarísk stjórnvöld að starfsmenn íslenska
sendiráðsins í Washington fái aðgang að þeim skjölum sem norski sagnfræðingurinn Dag
Tangen hefur undir höndum og rætt hefur verið um í fréttum síðustu daga. Annað skjalið
varðar stöðu Íslands um það bil sem Alþingi ákvað að landið skyldi ganga í Atlantshafs-
bandalagið, hitt greinir frá viðræðum Stefáns Jóhanns Stefánssonar þáverandi forsætisráð-
herra við sendiherra Bandaríkjanna í Reykjavík og starfsmann bandarísku leyniþjónustunn-
ar árið 1948.

12. nóvember 1987. Kvöldfréttir:
Steingrímur Hermannsson ætlar að fara þess á leit við bandarísk stjórnvöld að starfsmenn
íslenska sendiráðsins í Washington fái aðgang að þeim skjölum sem norski sagnfræðingurinn
Dag Tangen hefur undir höndum. Dag Tangen segir að miklu erfiðara sé að komast yfir
skjöl bandarískra yfirvalda um Ísland en um Danmörku, Grænland og Noreg.

Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra ætlar að fara fram á það að starfsmenn
íslenska sendiráðsins í Washington fái aðgang að þeim skjölum sem norski sagnfræðingurinn
Dag Tangen hefur komist yfir um afstöðu bandarískra stjórnvalda til Íslands og viðræður
Stefáns Jóhanns Stefánssonar forsætisráðherra við bandaríska sendiherrann og starfsmann
bandarísku leyniþjónustunnar í Reykjavík árin 1948 og 1949. Þetta sagði Steingrímur í
umræðum utan dagskrár á Alþingi í dag vegna fyrirspurnar Hjörleifs Guttormssonar
alþingismanns um birtingu skjala sem varða samskipti Bandaríkjamanna og Íslendinga árin
eftir síðari heimsstyrjöld.
Steingrímur Hermannsson: Ég mun gera ráðstafanir til þess að sendiráð Íslands í Washington
fái aðgang að þeim gögnum sem hér er um fjallað. Eins og háttvirtir þingmenn munu vita þá
gilda ákveðnar reglur um birtingu slíkra skjala í Bandaríkjunum, hluti slíkra skjala mun
samkvæmt þeim reglum vera aðgengilegur eftir 25 ár, en það nær ekki til allra trúnaðar-
skjala í vörslu stjórnvalda í Bandaríkjunum. Og mér er tjáð svona við fyrstu eftirgrennslan
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að í þessum gögnum, sem umræddur norskur maður fékk, hafi meðal annars verið skjal sem
sé í síðari flokki, og eigi ekki að birta, en nú skal ég viðurkenna fyrstur manna að ég er ekki
nógu vel kunnugur þessum reglum nú orðið til að geta sagt nokkuð ákveðið um þetta, en ég
svara spurningunni játandi, það mun verða gengið eftir því að fá þessi gögn í hendur. -
Steingrímur Hermannsson talaði frá Alþingi.

Már Jónsson: Jón Einar Guðjónsson, fréttaritari útvarps í Ósló, ræddi við Dag Tangen í dag
og spurði um það hvernig hann hefði komist yfir skjalið um Stefán Jóhann.
Dag Tangen: De dokumenter laa i en av islandsmappene som var i nærheten av Harry
Truman sekretary file. Jeg maa innskyte at islanske dokumenter er omgitt av et heit ekstrem
grad af hemmelighold i amerikanske arkiver,.oppsiktvekkende grad af hemmelighold, mye
hemmeligere en dokumentene om Grönland, mye mere hemmelige en dokumentene om
Danmark og Norge. Aarsakene til dette kan man bare spekulere om.
Pistill frá Jóni Einari: Þetta skjal er að finna í Íslendingamöppunum í skjalasafni Trumans í
Independence í Missouri, fæðingarbæ Bandaríkjaforseta. En áður en lengra er haldið, vil ég
geta þess að mikil leynd hvílir yfir skjölum sem varða íslensk málefni í bandarískum söfnum.
Þessi leynd er mun meiri en t.d. hvað varðar skjöl um Grænland, Danmörk eða Noreg. Hver
ástæðan fyrir þessu er, veit ég ekki. Í áðurnefndu bréfi þar sem forsætisráðherrann er
nefndur, er meðal annars skýrt frá því að hann skuli ákveða hvaða Íslendingar hafi samband
við Bandaríkjamenn og hann átti einnig að ákveða hvaða Íslendingar áttu að taka þátt í
baráttunni gegn hugsanlegri byltingu kommúnista. Þá segir Dag Tangen að í bréfinu komi
fram að vegna þess að í viðræðunum á milli Íslands og Bandaríkjanna var komið inná
viðkvæma hluti, yrðu Bandaríkjamenn aðeins að hafa samband við forsætisráðherrann
sjálfan. - Jón Einar Guðjónsson í Ósló. Már Jónsson tók pistil saman.

12. nóvember 1987. Seinni kvöldfréttir:
Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra ætlar að fara fram á það að starfsmenn íslenska
sendiráðsins í Washington fái aðgang að þeim skjölum sem norski sagnfræðingurinn Dag
Tangen hefur komist yfir um afstöðu bandarískra stjórnvalda til Íslands og viðræður Stefáns
Jóhanns Stefánssonar forsætisráðherra við bandaríska sendiherrann og starfsmann banda-
rísku leyniþjónustunnar í Reykjavík árin 1948 og 1949. Steingrímur lýsti þessu yfir á Alþingi í
dag vegna fyrirspurnar Hjörleifs Guttormssonar um birtingu skjala sem varða samskipti
Bandaríkjanna og Íslands á árunum eftir síðari heimsstyrjöldina. Dag Tangen segir að í
skjölunum komi fram að Stefán Jóhann hafi sem forsætisráðherra átt að ákveða hvaða
Íslendingar ættu að taka þátt í baráttunni gegn hugsanlegri valdatöku kommúnista. Hann
segir miklu meiri leynd hvíla yfir íslenskum skjölum í bandarískum söfnum en skjölum sem
snerta Grænland, Danmörku eða Noreg.

13. nóvember 1987. Klukkan 16:
Jón Ásgeir Sigurðsson fréttaritari okkar í Bandaríkjunum kom af Truman skjalasafninu í
Missouri og hann er á línunni.
- beint u.þ.b. 1 mínúta -

13. nóvember 1987. Klukkan 17:
Það eina sem starfsmenn Trúman-bókasafnsins í Missouri í Bandaríkjunum hafa fundið um
ísland og Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrum forsætisráðherra, er 37 síðna skýrsla bandarísku
leyniþjónustunnar til forsetans. Skýrsluna er að finna í skjalasafni einkaritara Harry
Trumans sem var forseti Bandaríkjanna 1945-1953. Þar er fjallað um stjórnmál, efnahags-
mál og fleira. Skýrslan um Ísland barst forsetanum í hendur í júní árið 1948. Þar eru sögð
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deili á málsmetandi mönnum á Íslandi. Þeirra á meðal er Stefán Jóhann. Hann er sagður
einlægur hægrimaður og fylgjandi því að Bandaríkjamenn fái aðstöðu á Íslandi. Ekkert
kemur þó fram um að hann hafi hitt starfsmenn leyniþjónustunnar eða sendiherra
Bandaríkjanna í Reykjavík reglulega.

13. nóvember 1987. Klukkan 18: (Pistill skrifaður eftir uppkasti Más.)
Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra boðaði fréttamenn á sinn fund í dag og afhenti
þeim þau skjöl sem norski sagnfræðingurinn Dag Tangen hefur undir höndum. Utanríkis-
ráðherra benti á að þar væri ekkert að finna sem ekki hefði komið fram áður, jafnframt að
hvergi væri minnst á Stefán Jóhann Stefánsson forsætisráðherra á árunum 1947 til 1949. Um
þetta sagði utanríkisráðherra m.a.:
(St.H. beint í 23 sek.)
Þá hafði Steingímur það eftir sendiherra Íslands í Ósló að Tangen segðist hafa séð bréf í
Truman-safninu þar sem fram komi að Stefán Jóhann hefði verið í sambandi við
Bandaríkjamenn hér á landi, en að Tangen myndi ekki nákvæmlega efni þess. Steingrímur
sagðist ætla að biðja starfsmenn sendiráðsins í Washington að útvega þetta skjal. En Jón
Ásgeir Sigurðsson fréttaritari útvarps í Bandaríkjunum ræddi við skjalaverði í Truman-
safninu í dag og þeir fundu 37 síðna skýrslu bandarísku leyniþjónustunnar til Trumans
forseta. Skýrslan um Ísland barst forsetanum í hendur í júní árið 1948. Þar eru sögð deili á
málsmetandi mönnum á Íslandi. Þeirra á meðal er Stefán Jóhann. Hann er sagður
hægrisinnaður sósíaldemókrati og vinveittur Bandaríkjamönnum. Ekkert kemur hins vegar
fram í skýrslu þessari að Stefán Jóhann hafi hitt starfsmenn leyniþjónustunnar eða
sendiherra Bandaríkjanna í Reykjavík reglulega.

13. nóvember 1987. Kvöldfréttir:
Í skjalasafni Trumans Bandaríkjaforseta er skýrsla frá bandarísku leyniþjónustunni um
íslensk málefni frá því í júní 1948. Þar er Stefáns Jóhanns Stefánssonar forsætisráðherra getið
og fleiri Íslendinga, en hvergi í skýrslunni kemur fram að Stefán Jóhann hafi hitt bandaríska
sendiherrann og starfsmann bandarísku leyniþjónustunnar reglulega í Reykjavík eins og
fréttastofan hefur haft eftir norska sagnfræðingnum Dag Tangen.

Friðrik Páll Jónsson: Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra boðaði fréttamenn á sinn
fund í dag og afhenti þeim skjöl þau sem norski sagnfræðingurinn Dag Tangen hefur undir
höndum og benti á að þar væri ekkert að finna sem ekki hefði komið fram áður. Jafnframt
að hvergi væri minnst á Stefán Jóhann Stefánsson forsætisráðherra á árunum 1947-1949.
Um þetta sagði utanríkisráðherra m.a.:
Steingrimur Hermannsson: Og það getur hver einasti maður gengið að þessum gögnum sem
nennir að fara niður í Trúman-bókasafnið í Missouri eða í Library of congress svo að þetta er
nú stormur í tebolla eins og sumir hafa sagt. En ég vildi ekki tefja þetta vegna þess að mér
finnst hafa verið gert úr þessu mjög óeðlilegt mál og jafnvel gefið til kynna að hinir ágætustu
menn hér, sem ég er sannfærður um og veit að höfðu ekkert nema hagsmuni Íslands í huga,
hafa verið að minnsta kosti óbeint svertir eða gefið til kynna og jafnvel beint að þar hafi
eitthvert óeðlilegt samband átt sér stað við Bandaríkjamenn. - Steingrímur Hermannsson
talaði frá Alþingi.
Már Jónsson: Þá hafði Steingrímur það eftir sendiherra Íslands í Ósló að Tangen segðist hafa
séð bréf í Truman-safninu þar sem fram kæmi að Stefán Jóhann hefði verið í sambandi við
Bandaríkjamenn hér á landi, en að Tangen myndi ekki nákvæmlega efni þess. Steingrímur
sagðist ætla að biðja starfsmenn sendiráðsins í Washington að útvega þetta skjal. En Jón
Ásgeir Sigurðsson, fréttaritari útvarps í Bandaríkjunum, ræddi við skjalaverði í Truman-
safninu í dag.
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Jón Ásgeir Sigurðsson: Starfsmaður Trumans-safnsins í Missouri-fylki sagði mér í dag að þar
fyrirfinnist aðeins eitt plagg frá Íslandi, þ.e. 37 blaðsíðna skýrsla bandarísku leyniþjónust-
unnar CfA. Hún sé dagsett í júní árið 1948 og í henni sé lagt mat á stjórnmálalega og
efnahagslega stöðu mála á Íslandi. Skýrslan hefði verið ætluð Harry S. Truman forseta og sé
geymd á meðal skjala einkaritara forsetans. Þar sé m.a. fjallað um málsmetandi samtíðar-
menn á Íslandi, Svein Björnsson forseta, Stefán Jóhann Stefánsson forsætisráðherra og
fleiri. Í skýrslunni komi ekkert það fram sem gæti bent til þess að Stefán Jóhann hefði átt
reglulega fundi með starfsmönnum bandarísku leyniþjónustunnar. Í niðurlagsorðum skýrsl-
unnar er fjallað rækilega um það hversu mikilvæg staðsetning Íslands sé í Norður-
Atlantshafi, flugvallaraðstöðuna þar og ályktað að Ísland yrði mikilvæg herstöð ef til átaka
kæmi. Helsta hindrun í vegi fyrir herstöð sé þröngsýn þjóðernisleg andstaða Íslendinga gegn
hvers konar erlendum áhrifum. Þáverandi aðstöðu Bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli
sé að þakka stuðningi fámenns hóps manna innan íslensku ríkisstjórnarinnar. Ríkisstjórnin
sé völt í sessi og hætta búin af öflugum kommúnistaflokki, sem gæti lamað atvinnulífið með
verkföllum, segir í skýrslunni. Í þessari skýrslu leyniþjónustunnar er fjallað um íslensk
efnahagsmál, þar á meðal gjaldeyrisskort, og hagstæða fisksölusamninga við Sovétríkin á
árunum 1946 og 1947. Sagt er að viðskipti Íslands við Sovétríkin gætu breytt jákvæðri
afstöðu Íslendinga til Vesturveldanna. Í skýrslunni er rakin æviferill Stefáns Jóhanns
Stefánssonar, aðild hans að stjórnarmyndun og pólitísk afstaða almennt. Sagt er að Stefán sé
hlynntur Sameinuðu þjóðunum og nánu stjórnmálasambandi við Norðurlöndin og Bretland.
Hann hafi greitt atkvæði með flugvallarsamningnum og sé vinsamlegur Bandaríkjunum.
Stefán sé hægrisinnaður sósíaldemókrati sem vilji efla verkalýðssamtökin og auka eignir
ríkisins. Dennis de Bilger, starfsmaður Truman-skjalasafnsins, kannaði að minni ósk þau
skjöl sem norski sagnfræðingurinn Dag Tangen fékk að sjá þegar hann dvaldist þar á safninu
í tvo daga. Bilger sagði að í þeim skjölum kæmi hvergi fram að Stefán Jóhann hefði átt
samskipti við starfsmann eða starfsmenn bandarísku leyniþjónustunnar. Slíka vísbendingu sé
hvergi að finna í Truman-safninu. - Már Jónsson tók saman.

13. nóvember 1987. Seinni kvöldfréttir:
Í skjalasafni Trumans, fyrrum Bandaríkjaforseta, er skýrsla frá bandarísku leyniþjónustunni
um íslensk málefni frá því í júní 1948. Þar er fjallað um stjórnmál og efnahagsmál á Íslandi og
fjallað um nafngreinda íslenska stjórnmálamenn. Þeirra á meðal er Stefán Jóhann
Stefánsson og er í skýrslunni farið almennum orðum um stjórnmálaskoðanir hans og viðhorf
gagnvart samvinnu vestrænna ríkja. Þar er hvergi gefið til kynna að Stefán Jóhann hafi átt
viðræður við bandaríska sendiherrann í Reykjavík né starfsmann leyniþjónustunnar eins og
fréttastofan hefur haft eftir norska sagnfræðingnum Dag Tangen.

19. nóvember 1987. Kvöldfréttir:
Friðrik Páll Jónsson: Fréttir um náin samskipti Stefáns Jóhanns Stefánssonar og bandarísku
leyniþjónustunnar hafa reynst úr lausu lofti gripnar. Í Bandaríkjunum hafa engin skjöl
fundist sem benda til slíkra samskipta og Dag Tangen, sagnfræðingur í Noregi, segir nú að
hann hafi aldrei séð slík skjöl. Jón Einar Guðjónsson, fréttaritari útvarps í Noregi, segir
aftur á móti að Dag Tangen hafi áður sagt að hann hafi séð skjöl um slík samskipti.
Margrét Jónsdóttir: Jón Einar Guðjónsson hefur um langt skeið verið fréttaritari útvarpsins í
Noregi og reynst áreiðanlegur fréttamaður. Hann sagðist í dag standa fast við það að Dag
Tangen hefði sagt sér að hann hefði séð skjöl sem sönnuðu náin samskipti Stefáns Jóhanns
og leyniþjónustunnar. Jón Einar kveðst harma að hafa ekki tekið viðtöl sín við Tangen upp á
segulbönd.Hér stendur því staðhæfing á móti staðhæfingu. Fréttastofan harmar að heimild,
sem hún taldi ekki ástæðu til að vefengja, skyldi reynast ótraust. Fréttastofan talaði í dag við
Dag Tangen.
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Dag Tangen: Jeg har ikke sagt at jeg har set dokumenter som viser kontakter med CIA og
Johan Stefan Johanson [svo]. Jeg har sagt, jeg har dokumenter sem referer til samtaler i
Washington mellom foreign ministers paa Island i mars 1949 om et muligt kommunistkupp.
Referat fra disse bör finnes i islanske arkiver. Dokumentet med Johansons [svo] navn var et
trivivelt oversendelsesbrev hvor det sto at han skulle være kontakt til USA's representanter.
Noe annet ville ellers vært oppsiktsvekkende. Jeg forklarte videre hvordan den amerikanske
opus moderandi var i topphemmelige militarsaker. Ambassadören er da presidentens mann
og ikke State Departments. Dette hemmeligholdes ogsaa for State Department. Oftest ville
han ha med seg den politiske attachéen som norm alt er CIAs Chief of Station til slike möter.
Det er videre norm alt at amerikanerne avlytter lederene i allierte land slik at de kan faa
maksimalt politiskt utbytte med minst mulig innsats. Dokumenter om slikt er aldrig
offentliggjort af USA.
Margrét Jónsdóttir: Dag Tangen sagði: Ég hef ekki sagt að ég hafi séð skjöl sem sýni
samband milli CIA og Stefáns Jóhanns Stefánssonar. Ég sagði: Ég hef undir höndum skjöl
þar sem vísað er í samtöl í Washington milli utanríkisráðherranna á Íslandi í mars 1949 um
möguleika á byltingu kommúnista. Frásagnir af því ættu að finnast í skjalasöfnum á Íslandi.
Skjalið þar sem nafn Stefáns Jóhanns stendur er ómerkileg orðsending þar sem segir að
fulltrúar Bandaríkjanna skuli ræða við hann. Annað hefði auðvitað vakið mikla athygli. Ég
útskýri enn fremur þær aðferðir sem Bandaríkjamenn notuðu í sambandi við hernaðar-
leyndarmál. Sendiherrann er í slíkum tilfellum fulltrúi forsetans, en ekki utanríkisráðu-
neytisins. því sem gerist er haldið leyndu fyrir utanríkisráðuneytinu. Oftast hefur sendi-
herrann í fylgd með sér stjórnmálafulltrúa sendiráðsins sem að jafnaði er einnig yfirmaður
bandarísku leyniþjónustunnar á staðnum. Það var enn fremur venjan að Bandaríkjamenn
hleruðu forustumenn í löndum bandamanna í því skyni að fá sem mestar pólitískar
upplýsingar með sem minn stri fyrirhöfn. Upplýsingar um slíkt birta Bandaríkin aldrei
opinberlega.

Fylgiskjal II.

Umræður í Ríkisútvarpinu, hljóðvarpi.

Umræður í þættinum Dagskrá á Rás 2, 10. nóvember 1987, um mál Dags Tangens.
Stefán Jón Hafstein, Már Jónsson og Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur.

Stefán Jón Hafstein: Már Jónsson fréttamaður og Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur ræða
við okkur um málefni sem verið hafa efst á baugi í fréttum að undanförnu, þ.e. hugsanleg
tengsl bandarísku leyniþjónustunnar við íslenska stjórnmálamenn, nánar tiltekið Stefán
Jóhann Stefánsson sem var forsætisráðherra Íslands um tíma.
Már Jónsson: Í Noregi hafa rannsóknir sagnfræðings, Dags Tangen, sem hefur verið í
Washington í nokkur ár á skjalasöfnum, komið á daginn. Hann hefur verið núna síðustu
daga með mikil hneyksli og komið af stað miklum umræðum í norskum fjölmiðlum og meðal
stjórnmálamanna um tengsl verkalýðshreyfingarinnar norsku og bandarísku leyniþjónust-
unnar fyrstu árin eftir stíð, fjárhagsleg tengsl og síðan stjórnmálaleg áhrif þeirra. En
fréttaritari okkar, Jón Einar, var að hlusta á útvarpið í hádeginu í gær og hann heyrði að Dag
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Tangen, sem var í viðtali, nefndi að hann hefði skjöl um Ísland líka án þess að fara neitt í það
mál nánar. Jón Einar náði sambandi við þennan mann og þá segir hann að það sé skýrsla
Þjóðaröryggisráðsins bandaríska til Trumans forseta um Stefán Jóhann Stefánsson sem þá
var forsætisráðherra árin 1947 og 1948.
Stefán Jón Hafstein: Við skulum heyra nánar um þetta mál því að það snertir ekki bara
Ísland heldur líka Noreg. Jón, til að byrja með. Hvað hefur komið fram þarna gagnvart
norskum stjórnmálamönnum?
Jón Einar Guðjónsson: Já, þetta hefur verið mikið mál hérna í Noregi undanfarnar vikur.
Fyrstu afhjúpanirnar um starfsemi leiðtoga Verkamannaftokksins og norsku verkalýðshreyf-
ingarinnar gegn kommúnistum komu í endurminningabók Ronaids Bye, fyrrum aðalritara
Verkamannaftokksins, en sú bók kom út í síðasta mánuði. Og Bye skýrir frá því þegar hann
hóf störf hjá Alþýðusambandinu norska 'hafi hann komist yfir spjaldskrá mikla um
kommúnista og líklega kjósendur Kommúnistaflokksins á árunum fram til 1960. Bye
brenndi þessa spjaldskrá 1969. Nú um mánaðamótin komu svo upplýsingar um að norska
leyniþjónustan hefði átt nána samvinnu við leiðtoga verkalýðshreyfingarinnar og jafnvel
launað njósnastarfsemina gegn kommúnistum. Þá hafa einnig verið birtar upplýsingar sem
benda til þess að Bandaríkjamenn hafi borgað njósnastarfsemina. Og svo í gær sprakk enn
ein sprengjan. Þá lagði sagnfræðingurinn Dag Tangen fram skjöl sem sýna að Haakon Lie,
sem var aðalritari Verkamannaftokksins frá 1945 fram til 1969, hafði náið samband við
Arthur Goldberg í Bandaríkjunum. Goldberg starfaði hjá OSS sem að var fyrirrennari elA.
Á stríðsárunum stjórnaði Goldberg deild þeirri sem fylgdist með verkalýðshreyfingunni og
átti að tryggja að leiðtogar hreyfinganna væru hliðhollir Bandaríkjamönnum. Síðar hefur
Goldberg m.a. verið ráðherra í stjórn John Kennedy og sendiherra Bandaríkjanna hjá
sameinuðu þjóðunum. Haakon Lie neitar öllum samskiptum við Goldberg, en Lie neitar að
svara spurningum hvort verkalýðshreyfingin hafi átt einhver samskipti við bandarísku
leyniþjónustuna. Og í sjónvarpsviðtali í gærkvöld sagði hann að það væru engin tímatak-
mörk á leyniskjölum. Og svo sagði hann fréttamanninum að fara til helvítis. Afhjúpanir Dag
Tangens hafa verið aðalfréttaefni norskra fjölmiðla í dag og í gær, og í hádegisfréttunum í
útvarpinu í gær þá gat hann þess svona í framhjáhlaupi að hann hefði undir höndum
athyglisverð skjöl um Ísland. Og eftir töluverðan eltingarleik hafði ég upp á honum, en
Tangen fer nú huldu höfði hérna í höfuðborginni.
Stefán Jón Hafstein: Mig langar til að spyrja þig, Jón, rétt til að við skiljum hvað þetta er
mikilvægt pólitískt. Er þetta eitthvað í líkingu við það t.d. ef upp hefði komist um það að
Alþýðuflokkurinn hefði njósnað um félaga í Sósíalistaflokknum, og látið Bandaríkjamenn
hafa upplýsingar um félaga þar?
Jón Einar Guðjónsson: Já, þetta var mjög góð líking, og það er líka rétt að geta þess að þessi
njósnastarfsemi leiddi til þess að kommúnistum var bolað úr embættum í verkalýðshreyfing-
unni, og líka til að koma í veg fyrir að kommúnistar kæmust til valda og áhrifa innan norsku
verkalýðshreyfingarinnar.
Már Jónsson: En hvernig er það með skýrslurnar í Washington um Stefán Jóhann? Hvað
segir þar nákvæmlega um hann og þá fundina við Bandaríkjamenn hér?
Jón Einar Guðjónsson: Það kemur fram að í lok fimmta áratugarins ræddu bandaríski
sendiherrann og fulltrúi bandarísku leyniþjónustunnar á Íslandi reglulega við Stefán Jóhann
Stefánsson forsætisráðherra og í skýrslunni kemur ekki fram hvað rætt var nákvæmlega, en
augljóst er að þarna var skipst á mikilvægum upplýsingum. Dag Tangen bendir á að í
skýrslunni sé sagt að þetta séu einlægir fundir og á máli sérfróðra manna þýðir þetta víst að
yfir þeim upplýsingum, sem fari á milli manna, hvíli mikil leynd. Tangen hann sagði þegar ég
ræddi við hann núna í dag að þetta samband á milli Bandaríkjamanna og Stefáns Jóhanns
Stefánssonar væri mjög óvenjulegt. Í flestum tilfellum, sem hann þekkir til, hefðu
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sendimenn Bandaríkjanna haft samband við utanríkisráðherra og landvarnaráðherra.
Skýringuna á þessu nána sambandi á milli Stefáns Jóhanns og Bandaríkjamanna er kannski
að finna áður en Stefán Jóhann settist í forsætisráðherrastólinn 1947, sagði Tangen. Og hann
segir að það sé mjög athyglisvert hversu góðan og greiðan aðgang Bandaríkjamenn höfðu
haft að forsætisráðherra Íslands á þessum árum.
Már Jónsson: En Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur hefur rannsakað stjórnmál áranna
eftir stríð nú í allnokkur ár og er í þessari viku að gefa út bók um fjárhagsleg tengsl
Alþýðuflokksins við skoðanabræður á Norðurlöndum og víðar. Þorleifur, kemur það þér á
óvart að Stefán Jóhann Stefánsson, formaður Alþýðuflokksins, skuli hafa setið fundi með
sendiherra Bandaríkjanna og starfsmanni bandarísku leyniþjónustunnar á meðan hann var
forsætisráðherra árin 1947-1949?
Þorleifur Friðriksson: Nei, það er ómögulegt að segja að það komi mér á óvart. Þetta sýnir
náttúrlega það sem hér hefur komið fram að Ísland er ekki eyja og hefur ekki verið eyja um
langt skeið nema landfræðilega. Það hefur verið í mjög nánum tengslum við pólitískar
væringar sem hafa átt sér stað erlendis og einmitt þetta sem hér hefur verið til umræðu hef ég
sjálfur rekist á í mínum rannsóknum. Það er ljóst að Stefán Jóhann hafði náin samskipti við
bandaríska sendiherrann hér á landi, hann er ráðherra, fer með utanríkismál í þjóðstjórninni
1939 til 1941-1942 og einmitt það ár þegar Bandaríkjamenn koma hingað þá er hann
utanríkisráðherra, eða fer með utanríkismálin. Nú, síðan 1947-1949 er hann forsætisráð-
herra og '49 '48 '49 [svo] er hann í mjög tíðum bréfaskiptum við forsætisráðherra Dana,
Hans Hedtoft, þar sem þeir ræða um mögulega aðild að Nato og þá segir einmitt Stefán frá
þessum tíðu viðræðum sínum við bandaríska sendimenn. því gerir hann grein fyrir í bók sinni
.Æviminningum" . Þannig að þetta er í sjálfu sér ekki neitt sem kemur mér á óvart.
Már Jónsson: Þetta segir þá kannski ekkert nýtt um aðdraganda þess að Ísland gekk í
Atlantshafsbandalagið 1949 og að bandaríski herinn kom hingað til lands 1951 og þá
almennt um afskipti Bandaríkjastjórnar af stjórnmálum hér á landi þessi ár.
Þorleifur Friðriksson: Ja, í því samhengi sem ég fæ séð þetta, ekki mjög nýtt, en vafalaust er
það algjörlega nýtt fyrir flesta Íslendinga sem ekki upplifðu þessa tíma og tóku þátt í þessum
atburðum. Það er ljóst að einmitt á sjötta áratugnum þegar eiga sér stað feikileg átök innan
Alþýðuflokksins þá eru ekki aðeins norrænir sósíaldemókratar, Alþjóðasamband frjálsra
verkalýðsfélaga með hendur í spilinu, heldur ekki síst Bandaríkjamenn sem beittu þá ýmsum
ráðum til að hafa áhrif á gang mála.
Már Jónsson: En það kemur fram í þessari skýrslu, sem Dag Tangen hefur fundið eða dregið
upp, að Þjóðaröryggisráðið leggur það til við forsetann 1948 að vegna möguleika á byltingu
kommúnista hér á landi verði sendur her tillandsins. Og það kemur fram þarna nokkur ótti
við kommúnista og Stefán Jóhann var haldinn þessum ótta líka og fleiri. Var þessi ótti við
kommúnista mikill á þessum árum?
Þorleifur Friðriksson: Á liðnum áratug, sem sé fram að stríði [svo] hafði barátta
sósíaldemókrata og kommúnista verið feikilega hörð. Og það er alveg óvíst hvort hún hafi
verið nokkru harðari á kaldastríðsárunum en hún hafði verið áður á milli þessara tveggja
afla. Hins vegar breytist hún. Hún breytir um form og ef til vill að nokkru leyti um innihald
því að hún tekur í æ ríkari mæli mið af átökum stórveldanna. En með öðrum orðum að
mismunandi afstaða til utanríkismála verður miðpunktur átakanna. Og hins vegar leiðir
stigmögnun átakanna milli austurs og vesturs til þess að stórveldin gerast æ afskiptasamari í
innanríkismálum annarra landa. Hvað varðar baráttu sósíaldemókrata og kommúnista þá
breyttist hún úr því á þann veg að fleiri aðilar verða þátttakendur í þessari baráttu og hin
andkommúnista barátta lýtur forustu heils heimsveldis sem dælir fjármagni í stríðshrjáðan
heim og einmitt til að ná fram pólitískum markmiðum og þar var Ísland ekki undanskilið.
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Stefán Jón Hafstein: Er eitthvað sem bendir til þess, annað hvort í þínum rannsóknum eða í
sambandi við það sem hefur komið fram núna frá Noregi að það væru fleiri stjórnmálamenn
en Stefán Jóhann sem að hafi starfað með þessum hætti annað hvort í hans flokki eða öðrum
flokkum?
Þorleifur Friðriksson: Mínar rannsóknir hafa fyrst og fremst tekið til Alþýðuflokksins og
Alþýðusambandsins og ég hef undir höndum heimildir um að á sjötta áratugnum þegar
Hannibal hefur gert sína .Jiallarbyltingu'' í Alþýðuflokknum og Stefán Jóhann er hrakinn út
í kuldann og kemst ekki einu sinni á þing að þá hefst grimm barátta um völdin, um að bola
Hannibal frá, og á þessum árum voru hérna einmitt bandarískir útsendarar. Ég hef hérna
undir höndum ákaflega merkilega skýrslu sem ég fann á dönsku skjalasafni frá 1954. Hún
segir frá eða er frásögn bandaríska verkalýðsmálasendifulltrúans Gottfredsen. Og þessi
skýrsla er send til forustumanna danskra sósíaldemókrata. Gottfredsen hafði verið hér á
landi 1952 og 1954 og kynnt sér málin allnáið og hann hafði eins og fleiri mjög þungar
áhyggjur af Hannibal og hans pólitísku stefnu. Hann segir hér á einum stað, eða endursögn
af samtali þeirra Gottfredsen og ritara danska Alþýðusambandsins, sem tók þetta niður, að
Hannibal sé sérdeilis hættulegur maður og hann byggir það álit bæði á frásögnum og eigin
reynslu. Gottfredsen þorði ekki að kveða upp úr um þá möguleika sem væru á að fá
Hannibal felldan og hann segir frá því að 1952, á Alþýðusambandsþinginu eða fyrir
Alþýðusambandsþingið, hafi hann útvegað Marshall-fé til að standa straum af útgáfu
Alþýðusambandsins á fréttablaði. Hann segir einnig að hann hafi þá séð um útgáfu á
prentun á "Þræla búðum Stalíns" sem er ákaflega merkt rit sem einkenndist af kaldastríðs-
baráttunni.
Már Jónsson: En þarna kemur þú inn á annað atriði, sem eru peningarnir sem Jón Einar
nefndi áðan að norska verkalýðshreyfingin hefði fengið frá Bandaríkjunum. En Alþýðu-
flokkurinn fékk einhverja peninga frá Norðurlöndum. Fékk hann kannski peninga frá
Bandaríkjunum líka, og það fyrir 1950?
Þorleifur Friðriksson: Ég var einmitt að segja það rétt í þessu að þessi Gottfredsen segist
hafa útvegað Marshall-fé til Alþýðusambandsins sem þá laut stjórn þríflokkanna, Alþýðu-
flokksins, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar þá hef ég nú ekki undir höndum
heimildir um að verulegt fjármagn að öðru leyti hafi borist hingað. Það er vitað um að hluti
af Marshall-aðstoðinni fór til að reka hálfpólitíska stofnun, sem var Iðnaðarmálastofnun, og
sú stofnun var pólitísk á þann hátt að hún leitaðist við að slæva andstæðurnar milli
launavinnu og auðmagns og vildi m.a. koma á námskeiðum fyrir hægrisinnaða verkalýðsfor-
ustumenn. Þeir komu tveir saman, Bragi Ólafsson, held ég að hann hafi heitið, formaður
Iðnaðarmálastofnunar, og bandarískur sendifulltrúi. Þeir komu til danska sendiherrans 1955
þegar Bodil Begtrup var sendiherra hér. Og þessir tveir fóru fram á að hún hefði milligöngu
um að danski sósíaldemókrataflokkurinn stæði fyrir námskeiði fyrir verkalýðsforustumenn
þríflokkanna eða lýðræðisflokkanna, eins og þeir kölluðu sig, og Ameríkanar myndu standa
straum af kostnaðinum. Bodil Begtrup skynjaði strax hvers eðlis þetta var. Þetta hafði í för
með sér mikil bréfaskipti milli hennar og forustumannanna í Danmörku. Raunar varð
ekkert úr þessu námskeiði, en þetta sýnir að allan þennan áratug og mjög sennilega seinni
hluta fimmta áratugarins líka voru afskipti og áhyggjur erlendra aðila af íslenskum
stjórnmálum, ekki síst verkalýðsmálum, mjög umtalsverð.
Stefán Jón Hafstein: Að lokum, Þorleifur, geturðu lagt mat á það í stuttu máli hversu
mikilvæg þessi áhrif voru í þá átt að breyta stefnu og straumum í íslenskum stjórnmálum í vil
hægri öflunum gegn þeim sem þessir aðilar voru að beita sér, þ.e. róttækum vinstrimönnum
eða verkalýðshyggjufólki.
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Þorleifur Friðriksson: Það er nú alltaf erfitt að gera grein fyrir slíku í fáum orðum og stuttu
máli, en ég get aðeins vísað til þeirra bóka sem eru að koma út núna og kemur væntanlega út
í seinna bindi á næsta ári, hún er raunar tilbúin, þannig að ég byggi það sem ég segi hér á
þeirri vinnu sem ég hef þegar unnið. Það er um að ræða mjög umtalsverðar tilraunir og mjög
umtalsverðan fjárstuðning erlendis frá við íslenska sósíaldemókrata, við íslenska andsósíal-
ista og andkommúnista ekki aðeins á kaldastríðsárunum heldur einnig fyrir. Það er einmitt
það sem ég hef verið að fjalla um í þessum rannsóknum mínum og væntanlegt er á
markaðinn í þessari viku og næsta ári.

Fylgiskjal III.

Fréttir í Ríkisútvarpi, sjónvarpi.
13. nóvember 1987.
Edda Andrésdóttir: Nú er komið í ljós að norski sagnfræðingurinn Dag Tangen hefur ekki
undir höndum skjöl um samband Stefáns Jóhanns Stefánssonar, fyrrverandi forsætisráð-
herra, og bandarísku leyniþjónustunnar.
Fréttamaður: Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra hélt blaðamannafund um málið í
dag og kom þá fram að íslenskir sendiráðsmenn hafa átt fund með Tangen í Ósló. Þar afhenti
hann þeim eintök af skjölum Þjóðaröryggisráðs Bandaríkjanna frá 1949 þar sem fjallað er
um íslensk málefni. Í þessum skjölum er hvergi minnst á Stefán Jóhann Stefánsson. Tangen
segist aftur á móti hafa séð bréf í Truman-safninu í borginni Independence í Bandaríkjunum
þar sem fram komi að Stefán Jóhann hafi verið "contact", eins og það er orðað,
Bandaríkjamanna á Íslandi. Tangen segir ekki hafa verið minnst á bandarísku leyniþjón-
ustuna í því sambandi. Í samræðum við íslenska sendiráðsmenn í Ósló vildi Tangen hafa
allan fyrirvara á hvers eðlis bréfið hefði verið og kvaðst einungis muna að hafa séð nafn
Stefáns Jóhanns Stefánssonar sem "our contact", eins og það er orðað.
Fréttamaður: Ætlarðu, Steingrímur, að gera einhverjar ráðstafanir til að komast yfir þetta
bréf, sem nefnt hefur verið?
Steingrímur Hermannsson: Við viljum nú sjá fyrst hvað væri í þessu. Ég mun biðja okkar
sendiráð í Washington um að afla viðbótargagna ef þau eru einhver. Hitt er svo annað mál
að því að mér er tjáð af kunnugum að það er töluvert mikið verk að fara í gegnum þessi söfn
og ná út þessum gögnum. Menn þurfa eiginlega að fara þangað sjálfir og vera þar við. En við
höfum að sjálfsögðu samband við okkar sendiráð þarna úti og munum biðja þá um að afla
viðbótargagna ef einhver eru.
Fréttamaður: Telur þú að með þessu sé búið að hreinsa Stefán Jóhann Stefánsson af áburði?
Steingrímur Hermannsson: Ja, ég tel það, já. Í fyrsta lagi er ég sannfærður um það að Stefán
Jóhann Stefánsson hafði ekkert annað í huga en að gæta hagsmuna Íslands og gera það á
hinn réttast a máta. Mér dettur ekki annað í hug.
Fréttamaður: Hver er sá sem ber ábyrgð á þessum áburði, sem svo er kallað. Var það viss
málsaðili eða þessi norski sagnfræðingur?
Steingrímur Hermannsson. Nú, ég ætla ekki að kalla út af fyrir sig neinn til ábyrgðar, en mér
finnst nú satt að segja ummæli þessa norska sagnfræðings orka mjög tvímælis. Eins og hann
segir við okkar sendiherra reyndar, þegar á hann er gengið, þá er mjög óvarlegt að byggja á
minni í þessu sambandi.
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14. nóvember 1987.
Guðni Bragason: Norski sagnfræðingurinn Dag Tangen telur að meiri leynd hvíli yfir
gögnum um íslensk málefni í bandarískum skjalasöfnum en flestum öðrum skjölum og telur
hugsanlegt að svo sé vegna óska íslenskra stjórnvalda. Tangen hefur verið í sviðsljósinu
undanfarið vegna frétta um tengsl íslenskra stjórnmálamanna og bandarísku leyniþjónust-
unnar. Arnþrúður Karlsdóttir hitti hann að máli í Ósló.
AK: Hva er det konkrete disse dokumentene gaar ut paa naar det gjelder Island?
DT: Det gjelder Islands rolle i den politiske og militære reorganiseringen av Europa som
skjedde under amerikansk ledelse etter den annen verdenskrig. Jeg har for eksempel dette
dokumentet her som er en rapport to the National Security Counsil som handler om hvilke
- hvilket forhold Island naar - u - for de forente stater skal ha til Island i forbindelse med
de Nord-Atlantiske sikkerhetsinteresser.
AK: Hva islandske personer blir nevnt i disse dokumentene du har faatt.
DT: De dokumentene jeg har, et har jeg ikke her, det er paa Island, der blir Johan Stefan
Johanson [svo] nevnt og Bjarni Benediktsson. Dette er for saa vidt ikke noe rart for de at de
amerikanske herskersystemet baserer seg veldig mye paa paalitelige personer, paalitelige
kontakter.
AK: Men i forbindelse med hva, var den ...
DT: I forbindelse med at man var i 1949, dette dokumentet er fra juli 1949, 29. juli, var
svært engstelig for en kommunistisk kodetap paa Island.
AK: Naa er de hemmeligstemplet. Hvordan fikk du ta i den egentlig?
DT: Nedklassifiseringen i USA sker etter, langs to linjer, den automatiske, som sker i
prinsippet etter 25 aar og den spesielle, hvor man ber om et spesielt dokument og ser om
man kan faa det nedklassifisert. Det jeg har faatt, det er etter den, er dokumenter som er
blitt nedklassifisert etter de generelle systemet. Det pussige er at Island, stort sett er holdt
utenfor all nedklassifisering. De islanske sakene er noe av det hemmeligste som finnes i
amerikanske arkiver. Langt mere ...
AK: Hvorfor det?
DT: Ja, det er et godt spörsmaal, jeg vet ikke svaret, men det virker som om det er den
Islandske regjering som vil at det skal være hemmelig, for det er en av grunnene til at USA
kan unndra ting fra offentlighet, er at en annen regjering ber om det.

Fylgiskjal IV.

Samþykkt útvarpsráðs.

2934. fundur útvarpsráðs, föstudaginn 20. nóvember 1987. Hófst kl. 11.12. Útdráttur.

Á fundi: Inga Jóna Þórðardóttir, Jón Þórarinsson, Magnús Erlendsson, Markús Á.
Einarsson, Eiður Guðnason, María Jóhanna Lárusdóttir, Árni Björnsson,
Markús Örn, Antonsson, I;Iörður Vilhjálmsson" Elfa Björk Gunnarsdóttir,
Ingimar Ingimarsson, Bogi Agústsson og Dóra Ingvadóttir.

1. Gerðabók.
- Fundargerð 2933. fundar lá frammi og var samþykkt með breytingu.
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2. Framkvæmd dagskrár í hljóðvarpi.
- Allmiklar umræður urðu um fréttaflutning Ríkisútvarpsins af máli Stefáns Jóhanns

Stefánssonar.
- Eftirfarandi bókun var samþykkt 6:1.

"Útvarpsráð átelur harðlega þau vinnubrögð sem við höfð voru við fréttaflutning um
Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrv. forsætisráðherra, dagana 9.-14. nóvember og beinir
því til útvarpsstjóra að hann láti hlutlausan aðila kanna með hvaða hætti slíkt getur
gerst. "

- Árni Björnsson gerði eftirfarandi bókun með atkvæði sínu:
"Þótt heimildakönnun hafi í þessu tilviki verið óvönduð tel ég það almennt séð af
hinu góða að fréttamenn Ríkisútvarpsins opni umræðu um mál sem áratugum saman
hafa verið sveipuð slíkum leyndarhjúp að það þykja nú fréttir sem allir ættu í rauninni
að vita. Fráleitt er að ekki megi fjalla um látna stjórnmálamenn og verk þeirra. Með
slíku viðhorfi væri verið að hræða fréttamenn frá því að hreyfa við sögulegum
vandamálum. "

- María Jóhanna Lárusdóttir greiddi atkvæði á móti og óskaði eftirfarandi bókað:
"Fréttaflutningur fréttastofu Ríkisútvarpsins um Stefán Jóhann Stefánsson er byggð-
ur á heimildarmanni sem fréttastofan taldi ekki ástæðu til að vefengja. Heimild
fréttastofunnar reyndist síðar ekki traust og hefur fréttastofan nú skýrt málið fyrir
almenningi og tel ég að þar með sé málinu lokið."

Fylgiskjal V.

Greinargerð Jóns Einars Guðjónssonar.

Hér fer á eftir yfirlit yfir gang mála í sambandi við fréttir af leyniskýrslum Dags
Tangens.

Mánudagur 9. nóvember: Norsku morgunblöðin skýrðu frá því að Dag Tangen hefði
undir höndum gögn sem sönnuðu að Haakon Lie, aðalritari Verkamannaflokksins 1947-
1969, hefði haft náið samband við menn innan OSS, fyrirrennara CIA. Í hádegisfréttatíma
norska útvarpsins var svo viðtal við Tangen, og þar heyrði ég hann m.a. segja að hann hefði
einnig önnur gögn undir höndum m.a. um Ísland.

Ég hringdi því í Finn Sjue blaðamann, en ég vissi að hann hefði átt viðtal við Tangen og
gæti því hjálpað mér að hafa upp á honum. Sjue staðfesti að Tangen hefði gögn um íslensk
málefni, m.a. um íslenskan forsætisráðherra sem hefði haft náið samband við Bandaríkja-
menn. Sjue bað síðan Tangen að hringja síðdegis í mig þennan dag.

Dag Tangen sagði þá m.a. að hann hefði komist yfir bréf sem sýndi: "nær personlig
kontakt mellom en islandsk statsminister i 1947 eller 1948 og amerikanske ambassadefolk,
deriblant ambassadören og sjefen for CIA paa Island." Hann minnti að forsætisráðherrann
héti Stefansson. Bréfið eða skjalið var sent Truman Bandaríkjaforseta í lok fimmta
áratugarins. Tangen þótti þetta samband undarlegt í ljósi þess að í öðrum löndum hefðu
Bandaríkjamenn samband, annað hvort við utanríkis- eða landvarnaráðherra. Hann nefndi
sem dæmi að af þessum sökum hefði landvarnaráðherrann hér í Noregi vitað meira en
forsætisráðherrann. Að lokum bauð Tangen mér heim til sín næsta dag til að sjá skjalið og
önnur gögn.
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Þriðjudagurinn 10. nóvember: Ég heimsótti Tangen í íbúð hans kl. 9.30. Hann sýndi
mér tvö skjöl, en í þeim var ekki stafkrókur um Stefán Jóhann Stefánsson. Ég spurði hann
um bréfið, og hann hóf að leita í skjölum sínum en sagðist ekki finna það, en að það hlyti að
vera hér einhvers staðar, hann hefði bara svo mikið af skjölum sem ekki væru flokkuð.
Tangen sagðist hins vegar muna það greinilega að í því stæði að "statsministeren hadde fört
fortrolige samtaler med amerikanerne".

Miðvikudagur ll. nóvember: Arnþrúður Karlsdóttir hringir í mig að kvöldi dags og
segist hafa fengið af því fréttir að fréttaritari DV hafi heimsótt Tangen og þar finnist ekkert
skjal með nafni Stefáns Jóhanns Stefánssonar. Það sem eftir var kvöldsins reyndi ég
árangurslaust að hafa upp á Tangen.

Fimmtudagur 12. nóvember: Ég hafði fengið vitneskju um að Tangen ætlaði á ritstjórn
Klassekampen og ég sat því fyrir honum þar kl. 10:45. Ég sagði að nú yrðum við að fá bréfið.
Nú var hann ekki jafnviss um hvort hann hefði það í fórum sínum. Tangen taldi jafnvel að
hann hefði sent Ingibjörgu Hafstað skjalið, en hann sagðist hafa sent henni skjöl um íslensk
öryggismál sem hann hefði komist yfir. Tangen hafði ekki símanúmer hennar hjá sér og
hringdi því í upplýsingar Landssímans. En þegar hann svo hringdi til Ingibjargar svaraði
enginn. Tangen lagði því til að hann reyndi aftur síðdegis.

Ég hringdi í fréttastofu útvarps og lét Friðrik Pál Jónsson vita hvernig málin stæðu.
Hann vildi að ég færi til Tangen og tæki viðtal við hann á segulband. Ég heimsótti Tangen kl.
17 og tók viðtalið þar sem hann enn á ný staðfestir að hann hafi séð bréfið. Þar segir hann
m.a.: "Det var han (statsministeren) som skulle velge ut hvilke islendinger som skulle være
med i aa hindre komunistisk kupp paa Island."

Tangen sagði að honum hefði ekki gefist tími til að hringja í Ingibjörgu en hann lofaði
að gera það síðar sama dag.

Þegar ég svo hringdi í hann kl. 19 tjáði hann mér að Ingibjörg væri í Finnlandi á
ráðstefnu og að það hefði sennilega litla þýðingu að ónáða hana þar. Ég bað hann um nánari
skýringu á því .fortrolige" sambandi sem hann sagði að fram kæmi í bréfinu að væri á milli
Stefáns Jóhanns Stefánssonar og Bandaríkjamanna. Tangen svaraði: .Fordi samtalen skulle
være saa fortrolige skulle Stefán Jóhann Stefánsson være den eneste kontakten paa Island."

Þannig þróaðist þetta mál. Ég get ekki séð að ég á mánudeginum eða þriðjudeginum
hafi haft neina ástæðu til að vefengja upplýsingar Tangens. Báða þá daga lét hann ótvírætt í
það skína að hann hefði bréfið. Þar að auki höfðu upplýsingar, sem hann gaf norskum
fjölmiðlum, vakið mikla athygli og verið aðalfréttin í útvarpi, sjónvarpi og dagblöðunum á
mánudeginum, og reyndar alla vikuna. Í norsku blöðunum var þess og getið að Dag Tangen,
sem er titlaður .forsker og ammanuensis", hafi gert mjög gaumgæfilegar athuganir á þeim
gögnum sem hann fann í bandarískum söfnum.

Þegar norska útgáfan af bók Bob Woodwards Leynistríð elA var kynnt blaðamönnum
á miðvikudag ll. nóvember sat Dag Tangen við háborðið ásamt einhverjum virtustu
sérfræðingum Norðmanna um bandarísk málefni og Chr. Christensen, fyrrverandi ritstjóra
"Morgenbladet" og þar áður liðsforingja í norsku leyniþjónustunni.

Dag Tangen hefur sl. tíu ár starfað við Bedriftsökonomisk Institutt. Stofnun þessi
menntar viðskiptafræðinga og hefur síðari ár einnig staðið fyrir þjóðfélagslegum rannsókn-
um. Í síðustu viku var t.d. lögð fram löng greinargerð (gefin út í þremur bindum) um hvernig
norska þjóðfélagið þróist fram að aldamótum.

Tangen vinnur nú að bók um samband bandarísku leyniþjónustunnar við norsku
verkalýðsforustuna á árunum eftir heimsstyrjöldina síðari.

Ósló, 15. nóvember 1987.
Jón Einar Guðjónsson.
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Fylgiskjal VI.

Greinargerð fréttastofu.

Hér á eftir fer greinargerð fréttastofu útvarps vegna frétta um Stefán Jóhann Stefánsson
sem Norðmaðurinn Dag Tangen var heimild að.

Mánudaginn 9. nóvember 1987 skýrðu blöð í Noregi frá því að Dag Tangen
sagnfræðingur hefði undir höndum gögn, áður óbirt skjöl, sem sönnuðu m.a. að Haakon
Lie, aðalritari norska Verkamannaflokksins 1945-1969, hefði haft náið samband við menn í
bandarísku leyniþjónustunni OSS (síðar CIA).

Þessar upplýsingar vöktu mikla athygli íNoregi og var mikið fjallað um málið í blöðum,
útvarpi og sjónvarpi þann dag og næstu daga. Í hádegisfréttum norska útvarpsins þennan
sama mánudag var rætt við Tangen og þar heyrði fréttaritari fréttastofu útvarps í Noregi
hann segja frá því að hann hefði einnig önnur gögn, m.a. um Ísland.

Erfitt var fyrir fréttaritarann að ná í Tangen en tókst fyrir milligöngu norsks
blaðamanns síðdegis þennan mánudag í síma. Tangen segist hafa komist yfir bréf sem sýni
náið samband bandarísku leyniþjónustunnar við forsætisráðherra Íslands 1947-1948 sem
heiti Stefansson og bréfið hafi verið sent Truman forseta. Tangen bauð svo fréttaritara
fréttastofu útvarps að koma daginn eftir, þriðjudag, að sjá þetta skjal og önnur gögn um
Ísland.

Þriðjudaginn 10. nóvember sýndi Tangen svo fréttaritara frettastofu útvarps skjöl
varðandi Ísland en í þeim var ekkert um Stefán Jóhann Stefánsson. Hann var spurður um
það skjal, fyrrnefnt bréf, og fór að leita í skjölum sínum og sagðist svo ekki finna það. Hann
væri með mikið af óflokkuðum skjölum. Þetta tiltekna skjal, bréfið um Stefán Jóhann
Stefánsson, skipti auðvitað höfuðmáli og var eftir því gengið. Þar kom að Tangen sagðist
ekki vera viss um að vera með það. Hann kynni að hafa sent íslenskum kunningja sínum það
og önnur skjöl um Ísland. Þessi íslenski kunningi, sem Tangen nafngreindi, var erlendis
þegar þetta gerðist en vinafólk hans í sama húsi tók að sér að beiðni fréttastofunnar að
fylgjast með póstkassanum og bærist bréf frá Noregi yrði fengið leyfi í síma til þess að opna
það. Það var svo ekki fyrr en föstudaginn 13. nóvember að ljóst þótti að sagan um
póstsendinguna stæðist ekki.

Í millitíðinni hafði fréttaritari DV í Ósló sagt að ekkert væri um Stefán Jóhann
Stefánsson í skjali sem Tangen hefði sýnt honum. En fréttaritari DV nefndi skjal, en ekki
skjöl, og fréttaritari fréttastofu útvarps hafði verið sagt að skjölin væru þrjú.

Tangen hafði í viðtali við fréttaritara fréttastofu útvarps í Noregi sem birt var í
kvöldfréttum 12. nóvember bent á skjal (dokument) sem væri í safni Trumans forseta í
Missouri. Haft var samband við fréttaritara fréttastofu útvarps í Bandaríkjunum og honum
falið að grennslast fyrir um þetta skjal í Trumansafninu og hugsanlega önnur skjöl sem
snertu Ísland. Fréttaritarinn hringdi til safnsins og bókavörður þar skoðaði eina skýrslu
bandarísku leyniþjónustunnar ClA frá því í júlí 1948 og send hafði verið Truman forseta.

Bókavörðurinn tilkynnti fréttaritaranum svo símleiðis sama dag að í skýrslunni sem væri
30-40 síður væri minnst á Stefán Jóhann Stefánsson og fleiri forustumenn íslenska en hvergi
væri minnst á náið samband bandarísku leyniþjónustunnar við Stefán Jóhann á þessum árum
1947-1948. Fréttaritari fréttastofu útvarps í Bandaríkjunum greindi frá þessari niðurstöðu
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þegar í fréttum klukkan 16, 17 og 18 föstudaginn 13. nóvember og þetta var einnig aðalfrétt
fremst bæði í fréttayfirliti og í fréttum klukkan 19.

Til þess að eyða öllum efa var fréttaritari fréttastofu útvarps í Bandaríkjunum beðinn
um að útvega eintak af skýrslu leyniþjónustunnar í Trumansafninu og fékk hann sent ljósrit
af þessari tilteknu skýrslu. Hann var þá á leið til Íslands í einkaerindum og var beðinn um að
koma með skýrsluna og til landsins barst hún miðvikudagsmorgun 18. nóvember. Honum
var síðan falið að skoða skýrsluna vandlega og hlusta á alla pistla um málið frá
mánudeginum 9. nóvember. Síðan var hringt frá fréttastofu útvarps í Tangen og hann beðinn
um yfirlýsingu. Yfirlýsingin kom síðdegis fimmtudaginn 19. nóvember. Hún var birt fyrst í
kvöldfréttum og jafnframt sagt að fréttaritari fréttastofu útvarps í Noregi héldi fast við það
sem hann hefði upphaflega haft eftir Tangen. Þannig stæði staðhæfing á móti staðhæfingu.
Fréttastofa útvarps harmaði jafnframt að heimild sem hún hefði ekki talið ástæðu til að
vefengja hefði reynst ótraust. Fréttastofa útvarps hafði þá tvívegis og rækilega borið
upphaflegu fréttina til baka. Daginn eftir, föstudaginn 20. nóvember, var samþykkt
útvarpsráðs birt í kvöldfréttum klukkan 19.

Mánudaginn 9. nóvember þegar málið byrjaði var fjallað um það á fréttastofu útvarps í
samráði við fréttaritara í Noregi hvort heimildin væri traust. Ástæður þess að Tangen var
talinn traust heimild eru eftirfarandi:

l.

Dag Tangen birtir í Noregi áður óbirt skjöl um náið samband norskra forustumanna og
bandarísku leyniþjónustunnar og mesta athygli vekja gögn um samband Haakonar Lies og
bandarísku leyniþjónustunnar OSS.

2.
Dag Tangen nefnir að fyrra bragði í viðtali við norska útvarpið að hann hafi komist yfir

íslensk skjöl.

3.
Dag Tangen segir sama dag við fréttaritara fréttastofu útvarps í Noregi að hann hafi

þessi íslensku gögn undir höndum, þar á meðal bréf sem sýni náið samband bandarísku
leyniþjónustunnar við Stefán Jóhann Stefánsson.

4.
Dag Tangen hefur varið þremur árum í rannsóknir, m.a. dvalist í Bandaríkjunum, á

samskiptum bandarísku leyniþjónustunnar og norskra forustumanna.

5.
Dag Tangen er fræðimaður og fræðimannsheiður hans er í veði fari hann ekki rétt með

heimildir.

6.
Fréttaritari fréttastofu útvarps í Noregi er menntaður blaðamaður með reynslu og á

fréttastofu útvarps er borið til hans fullt traust.

Þannig var heimildin í upphafi talin traust. Hún brást. Þegar það varð ljóst var fréttin
borin rækilega til baka og málið harmað.
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Fylgiskjal VII.

Bréf útvarpsstjóra til siðanefndar Blaðamannafélags Íslands.
(24. móvember 1987.)

Dagana 9.-14. nóvember sl. flutti fréttastofa útvarpsins fregnir, sem upprunnar voru í
Noregi og bárust hingað til lands fyrir milligöngu fréttaritara Ríkisútvarpsins í Ósló, þess
efnis að Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrverandi forsætisráðherra Íslands, hefði í embættistíð
sinni staðið í nánu sambandi við starfsmann leyniþjónustu Bandaríkjanna á Íslandi.

Þessum fullyrðingum, sem hafðar voru eftir norskum heimildarmanni, var fylgt eftir
ítrekað í fréttatímum útvarps í þáttum dægurmáladeildar á Rás 2 og fréttum sjónvarpsins.

Útvarpsráð hefur á fundi sínum átalið harðlega vinnubrögð við þennan fréttaflutning og
óskað eftir því að útvarpsstjóri láti hlutlausan aðila rannsaka málið.

Hér með er þess farið á leit að siðanefnd Blaðamannafélags Íslands veiti umsögn sína
um þennan tiltekna fréttaflutning Ríkisútvarpsins og meti hvort og þá hve alvarleg þau
vinnubrögð, sem við höfð voru, brjóti í bága við þær siðareglur sem nefndin telur
blaðamönnum skylt að virða í starfi sínu.

Markús Örn Antonsson.

Fylgiskjal VIII.

Bréf útvarpsstjóra til Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands.
(2. desember 1987.)

Á fundi útvarpsráðs hinn 20. nóvember var samþykkt eftirfarandi bókun:
"Útvarpsráð átelur harðlega þau vinnubrögð sem viðhöfð voru við fréttaflutning um

Stefán Jóhann Stefánsson, fyrrverandi forsætisráðherra, dagana 9.-14. nóvember og beinir
því til útvarpsstjóra að hann láti hlutlausan aðila kanna með hvaða hætti slíkt getur gerst".

Þess er hér með farið á leit við Félagsvísindastofnun að hún eða starfsmenn hennar
annist þá könnun sem samþykkt útvarpsráðs fjallar um.

Markús Örn Antonsson.
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Fylgiskjal IX.

Svar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands til útvarpsstjóra.
(14. desember 1987.)

Efni: Beiðni um framkvæmd könnunar á fréttaflutningi um Stefán Jóhann Stefánsson,
fyrrverandi forsætisráðherra.

Að vandlega athuguðu máli sér Félagsvísindastofnun sér ekki fært að annast könnun þá
sem þér óskið eftir í bréfi frá 2. desember sl.

Ástæðan er sú að verkefni þetta er á nýju starfssviði sem stjórn stofnunarinnar er að svo
stöddu ekki reiðubúin að fara inn á.

Stefán Olafsson
forstöðumaður.

Fylgiskjal X.

Úrskurður siðanefndar Blaðamannafélags Íslands.

I.
Í kvöldfréttum Ríkisútvarpsins mánudaginn 9. nóvember 1987 var svofelld frétt sögð:

Ágrip:
Norskur sagnfræðingur segist hafa komist yfir skýrslur í Bandaríkjunum sem sýni að
bandaríska leyniþjónustan CIA hafi haft náið samband við Stefán Jóhann Stefánsson
undir lok fimmta áratugarins. Stefán var forsætisráðherra 1947-1949.

Fréttin í heild:
Dag Tangen, norskur sagnfræðingur, sem hefur '~~l'list þrjú ár í Bandaríkjunum, við
rannsóknir á tengslum bandarísku leyniþjónustun.x.r CIA og Norðmanna segir að
leyniþjónustan hafi haft náið samband við Stefán Jóhann Stefánsson sem var
forsætisráðherra 1947-1949. Tangen hefur komist yfir leyniskýrslur um varnir Íslands
sem bandaríska leyniþjónustan gerði fyrir Truman Bandaríkjaforseta undir lok fimmta
áratugarins.

Jón Einar Guðjónsson:
Dag Tangen segir í viðtali við fréttaritara útvarps í dag að enginn vafi leiki á að menn

innan bandarísku leyniþjónustunnar hafi haft náin persónuleg tengsl við Stefán Jóhann
Stefánsson, fyrrum forsætisráðherra. Tangen segir það koma fram í þeirri skýrslu sem hann
hafi nú undir höndum að Bandaríkjamenn hafi óttast mjög að Sovétmenn hertækju Ísland.

33



Af skýrslunni má ætla að leyniþjónustumennirnir hafi verið "á taugum" þegar þeir komust
að því að íslenska lögreglan var óvopnuð, sagði Tangen í dag og bætti við: .Jeyniþjónustan
taldi því brýna nauðsyn á að bandarískir hermenn yrðu sendir til Íslands til að vera til
aðstoðar ef til átaka kæmi". Dag Tangen komst yfir þessa leyniskýrslu fyrir tilviljun. Hann
hefur um þriggja ára skeið unnið í Bandaríkjunum að rannsóknum á tengslum bandarísku
leyniþjónustunnar við Norðmenn og þá sérstaklega við verkalýðsforustuna og Verkamanna-
flokkinn. Tangen segir að vestra sé mjög erfitt að fá aðgang að skýrslum sem varði
öryggismál Íslands. Hann segir að Bandaríkjamenn gæti engra upplýsinga jafnvel og þeirra
sem varði öryggismál Íslands. Ástæðuna telur hann vafalítið mikilvægi Íslands fyrir
Bandaríkin. Við hugsanlega árás á Sovétríkin voru Bandaríkjamenn algjörlega háðir því að
geta millilent á Grænlandi og á Íslandi. Ísland var Bandaríkjamönnum lífsnauðsynlegt, segir
Tangen. Í skýrslum sem hann hefur rannsakað í Washington kemur fram að bandaríski
herinn hélt miklar heræfingar á Suðurskautslandinu. Þetta var gert til að búa hermennina
undir stríð á Grænlandi, en ríkisstjórn Danmerkur hafði bannað heræfingar þar. Bandaríkja-
menn óttuðust að Sovétmenn hefðu áform um að hertaka Suðaustur-Grænland og loka
siglingaleiðinni á milli Íslands og Grænlands með kafbátum. Upplýsingar Dag Tangens um
tengsl Haakonar Lies, fyrrverandi aðalritara Verkamannaflokksins, við bandarísku leyni-
þjónustuna á árunum eftir heimsstyrjöldina síðari hafa vakið mikla athygli hér í Noregi nú í
dag. - Jón Einar Guðjónsson í Ósló.

Fréttastofan segir nánar frá þessum leyniskýrslum á morgun en þá ræðir Jón Einar
Guðjónsson nánar við Dag Tangen.

Í seinni kvöldfréttum 9. nóvember segir svo:
Dag Tangen, norskur sagnfræðingur sem vinnur að rannsóknum á tengslum bandarísku
leyniþjónustunnar Cl A og Norðmanna, segir að leyniþjónustan hafi haft náið samband við
Stefán Jóhann Stefánsson sem var forsætisráðherra 1947 til 1949. Tangen hefur komist yfir
leyniskýrslur um varnir Íslands sem bandaríska leyniþjónustan gerði fyrir Truman Banda-
ríkjaforseta undir lok fimmta áratugarins.

Hér fer á eftir fréttaflutningur útvarpsins af þessu efni daginn eftir:

Hádegisfréttir 10. nóvember 1987. Ágrip:
Stefán Jóhann Stefánsson fyrrum forsætisráðherra hitti sendiherra Bandaríkjanna og
starfsmenn bandarísku leyniþjónustunnar Cl A í ráðherratíð sinni 1947 til 1949. Þeir ræddu
málefni sem leynd hvíldi yfir.

Fréttin í heild:
Í skjölum úr skjalasafni Bandaríkjaforseta kemur fram að Stefán Jóhann Stefánsson,

sem var forsætisráðherra árin 1947 til 1949 og formaður Alþýðuflokksins 1938 til 1952, hafi
hitt sendiherra Bandaríkjanna og starfsmann bandarísku leyniþjónustunnar Cl A reglulega
að máli árið 1948. Þeir skiptust á upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir.
Jón Einar Guðjónsson: Af leyniskýrslunni, sem er úr skjalasafni Henry [svo] Trumans
Bandaríkjaforseta, kemur fram að í lok fimmta áratugarins ræddu bandaríski sendiherrann á
Íslandi og yfirmaður leyniþjónustudeildar sendiráðsins reglulega við Stefán Jóhann Stefáns-
son forsætisráðherra. Í skjalinu segir að samvinnan var mjög náin. Norski sagnfræðingurinn
Dag Tangen, sem nú hefur afrit af þessu skjali, segir að þetta orðalag bendi til að á
fundunum hafi menn skipst á upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir. Stefán Jóhann tók
við embætti forsætisráðherra í febrúar 1947 og gegndi því fram til desember 1949. Þessi
samvinna Bandaríkjamanna við forsætisráðherra Íslands er mjög óvenjuleg. Í öðrum
löndum Vestur-Evrópu höfðu Bandaríkjamenn fyrst og fremst samband við utanrfkisráðherr-
ann eða landvarnaráðherrann sagði Dag Tangen þegar ég hitti hann að máli nú í morgun og
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fékk að sjá hluta af þeim leyniskjölum sem hann komst yfir á meðan hann dvaldi í
Bandaríkjunum við rannsóknir á samstarfi þarlendrar leyniþjónustu við norska verkalýðs-
forustu. Leyniskýrslur þær sem Dag Tangen hefur um Ísland eru rúmlega tíu síður og
ítarlegar. Í skýrslu sem Þjóðaröryggisráð Bandaríkjanna sendi Truman forseta eftir annan
fund sinn kemur fram að rætt var um hættuna á að íslenskir kommúnistar kæmust til valda
með byltingu. Þetta vandamál var vegið og metið og ráðið taldi að hættan á byltingum hefði
verið meiri upp úr 1940. Þá var einnig bent á að Sovétmenn líti raunhæfum augum á
landfræðilega stöðu Íslands og að ráðamenn í Sovétríkjunum geri sér grein fyrir að þeir séu
ekki megnugir að liðsinna kommúnistum á Íslandi. Í skýrslunni segir ráðið að þrátt fyrir
þessar staðreyndir geti Bandaríkjastjórn ekki útilokað að til byltingar komi, annaðhvort af
eigin hvötum íslenskra kommúnista, t.d. ,vegna innlendra atburða, eða eftir fyrirmæli frá
Kreml. Dag Tangen minnir á það ástand sem ríkti eftir síðari heimsstyrjöld. Ráðamenn
óttuðust þá nýja styrjöld og Bandaríkjamenn gerðu allt til að tryggja sinn hlut í Vestur-
Evrópu. Ísland var í sérstöðu, ekki aðeins landfræðilega heldur og vegna þess, að þar var
enginn her og lögreglan var óvopnuð. því var ekki hægt að beita hernum né lögreglunni gegn
hugsanlegri byltingu kommúnista. Þess vegna mælti bandaríska leyniþjónustan og Þjóðarör-
yggisráðið með því að sendar yrðu bandarískar hersveitir til Íslands, segir Dag Tangen. Í
skýrslunum kemur ekki beinlínis fram að Stefán Jóhann Stefánsson hafi lagt þetta til en af
samhenginu má ráða að hann hafi verið á sama máli. - Jón Einar Guðjónsson í Ósló.

Þennan sama dag (10. nóvember) mátti heyra eftirfarandi frásögn
og skoðanaskipti á Rás 2:

Stefán Jón Hafstein: Már Jónsson fréttamaður og Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur ræða
við okkur um málefni sem verið hafa efst á baugi í fréttum að undanförnu, þ.e. hugsanleg
tengsl bandarísku leyniþjónustunnar við íslenska stjórnmálamenn, nánar tiltekið Stefán
Jóhann Stefánsson sem var forsætisráðherra Íslands um tíma.
Már Jónsson: Í Noregi hafa rannsóknir sagnfræðings, Dags Tangen, sem hefur verið í
Washington í nokkur ár á skjalasöfnum, komið á daginn. Hann hefur verið núna síðustu
daga með mikið hneyksli og komið af stað miklum umræðum í norskum fjölmiðlum og meðal
stjórnmálamanna um tengsl verkalýðshreyfingarinnar norsku og bandarísku leyniþjónust-
unnar fyrstu árin eftir stíð, fjárhagsleg tengsl og síðan stjórnmálaleg áhrif þeirra. En
fréttaritari okkar, Jón Einar, var að hlusta á útvarpið í hádeginu í gær og hann heyrði að Dag
Tangen, sem var í viðtali, nefndi að hann hefði skjöl um Ísland líka án þess að fara neitt í það
mál nánar. Jón Einar náði sambandi við þennan mann og þá segir hann að það sé skýrsla
Þjóðaröryggisráðsins bandaríska til Trumans forseta um Stefán Jóhann Stefánsson sem þá
var forsætisráðherra árin 1947 og 1948, en og '" (Útvarpsmaður tekur fram í): Við skulum
heyra nánar um þetta mál því að þetta snertir ekki bara Ísland heldur líka Noreg.
Stefán Jón Hafstein: Við skulum heyra-nánar umþetta mál því að það snertir ekki bara
Ísland heldur líka Noreg. Jón, til að byrja með. Hvað hefur komið fram þarna gagnvart
norskum stjórnmálamönnum?
Jón Einar Guðjónsson: Já, þetta hefur verið mikið mál hérna í Noregi undanfarnar vikur.
Fyrstu afhjúpanirnar um starfsemi leiðtoga Verkamannaflokksins og norsku verkalýðshreyf-
ingarinnar gegn kommúnistum komu í endurminningabók Ronaids Bye, fyrrum aðalritara
Verkamannaflokksins, en sú bók kom út í síðasta mánuði. Og Bye skýrir frá því þegar hann
hóf störf hjá Alþýðusambandinu norska hafi hann komist yfir spjaldskrá mikla um
kommúnista og líklega kjósendur Kommúnistaflokksins á árunum fram til 1960. Bye
brenndi þessa spjaldskrá 1969. Nú um mánaðamótin komu svo upplýsingar um að norska
leyniþjónustan hefði átt nána samvinnu við leiðtoga verkalýðshreyfingarinnar og jafnvel
launað njósnastarfsemina gegn kommúnistum. Þá hafa einnig verið birtar upplýsingar sem
benda til þess að Bandaríkjamenn hafi borgað njósnastarfsemina. Og svo í gær sprakk enn
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ein sprengjan. Þá lagði sagnfræðingurinn Dag Tangen fram skjöl sem sýna að Haakon Lie,
sem var aðalritari Verkamannaflokksins frá 1945 fram til 1969, hafði náið samband við
Arthur Goldberg í Bandaríkjunum. Goldberg starfaði hjá OSS sem að var fyrirrennari Cl A,
Á stríðsárunum stjórnaði Goldberg deild þeirri sem fylgdist með verkalýðshreyfingunni og
átti að tryggja að leiðtogar hreyfinganna væru hliðhollir Bandaríkjamönnum. Síðar hefur
Goldberg m.a. verið ráðherra í stjórn John Kennedy og sendiherra Bandaríkjanna hjá
sameinuðu þjóðunum. Haakon Lie neitar öllum samskiptum við Goldberg, en Lie neitar að
svara spurningum hvort verkalýðshreyfingin hafi átt einhver samskipti við bandarísku
leyniþjónustuna. Og í sjónvarpsviðtali í gærkvöld sagði hann að það væru engin tímatak-
mörk á leyniskjölum. Og svo sagði hann fréttamanninum að fara til helvítis. Afhjúpanir Dag
Tangens hafa verið aðalfréttaefni norskra fjölmiðla í dag og í gær, og í hádegisfréttunum í
útvarpinu í gær þá gat hann þess svona í framhjáhlaupi að hann hefði undir höndum
athyglisverð skjöl um Ísland. Og eftir töluverðan eItingarleik hafði ég upp á honum, en
Tangen fer nú huldu höfði hérna í höfuðborginni.
Stefán Jón Hafstein: Mig langar til að spyrja þig, Jón, rétt til að við skiljum hvað þetta er
mikilvægt pólitískt. Er þetta eitthvað í líkingu við það t.d. ef upp hefði komist um það að
Alþýðuflokkurinn hefði njósnað um félaga í Sósíalistaflokknum, og látið Bandaríkjamenn
hafa upplýsingar um félaga þar?
Jón Einar Guðjónsson: Já, þetta var mjög góð líking, og það er líka rétt að geta þess að þessi
njósnastarfsemi leiddi til þess að kommúnistum var bolað úr embættum í verkalýðshreyfing-
unni, og líka til að koma í veg fyrir að kommúnistar kæmust til valda og áhrifa innan norsku
verkalýðshreyfingarinnar.
Már Jónsson: En hvernig er það með skýrslurnar í Washington um Stefán Jóhann? Hvað
segir þar nákvæmlega um hann og þá fundina við Bandaríkjamenn hér?
Jón Einar Guðjónsson: Það kemur fram að í lok fimmta áratugarins ræddu bandaríski
sendiherrann og fulltrúi bandarísku leyniþjónustunnar á Íslandi reglulega við Stefán Jóhann
Stefánsson forsætisráðherra og í skýrslunni kemur ekki fram hvað rætt var nákvæmlega, en
augljóst er að þarna var skipst á mikilvægum upplýsingum. Dag Tangen bendir á að í
skýrslunni sé sagt að þetta séu einlægir fundir og á máli sérfróðra manna þýðir þetta víst að
yfir þeim upplýsingum sem fari á milli manna hvíli mikil leynd. Tangen hann sagði þegar ég
ræddi við hann núna í dag að þetta samband á milli Bandaríkjamanna og Stefáns Jóhanns
Stefánssonar væri mjög óvenjulegt. Í flestum tilfellum, sem hann þekkir til, hefðu
sendimenn Bandaríkjanna haft samband við utanríkisráðherra og landvarnaráðherra.
Skýringuna á þessu nána sambandi á milli Stefáns Jóhanns og Bandaríkjamanna er kannski
að finna áður en Stefán Jóhann settist í forsætisráðherrastólinn 1947, sagði Tangen. Og hann
segir að það sé mjög athyglisvert hversu góðan og greiðan aðgang Bandaríkjamenn höfðu
haft að forsætisráðherra Íslands á þessum árum.
Már Jónsson: En Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur hefur rannsakað stjórnmál áranna
eftir stríð nú í allnokkur ár og er í þessari viku að gefa út bók um fjárhagsleg tengsl
Alþýðuflokksins við skoðanabræður á Norðurlöndum og víðar. Þorleifur, kemur það þér á
óvart að Stefán Jóhann Stefánsson, formaður Alþýðuflokksins, skuli hafa setið fundi með
sendiherra Bandaríkjanna og starfsmanni bandarísku leyniþjónustunnar á meðan hann var
forsætisráðherra árin 1947-1949?
Þorleifur Friðriksson: Nei, það er ómögulegt að segja að það komi mér á óvart. Þetta sýnir
náttúrlega það sem hér hefur komið fram að Ísland er ekki eyja og hefur ekki verið eyja um
langt skeið nema landfræðilega. Það hefur verið í mjög nánum tengslum við pólitískar
væringar sem hafa átt sér stað erlendis og einmitt þetta sem hér hefur verið til umræðu hef ég
sjálfur rekist á í mínum rannsóknum. Það er ljóst að Stefán Jóhann hafði náin samskipti við
bandaríska sendiherrann hér á landi ...
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Í kvöldfréttum útvarps 10. nóvember segir svo:

Ágrip:
Harðar deilur eru í Noregi vegna uppljóstrana sagnfræðingsins Dags Tangens um að norskir
verkalýðsforingjar hafi þegið fé hjá bandarísku leyniþjónustunni til þess að koma í veg fyrir
áhrif kommúnista í stjórnmálum landsins.

Fréttin í heild:
Hart er nú deilt í Noregi vegna uppljóstrana sagnfræðingsins Dags Tangens um helgina

um að forustumenn norskrar verkalýðshreyfingar hafi þegið fé hjá bandarísku leyniþjónust-
unni til að koma í veg fyrir áhrif kommúnista í stjórnmálum landsins árin eftir síðari
heimsstyrjöld.
Jón Einar Guðjónsson: Fyrstu afhjúpanirnar um starfsemi leiðtoga Verkamannaflokksins og
norsku verkalýðshreyfingarinnar gegn kommúnistum komu í endurminningarbók Ronaids
Bye, fyrrum aðalritara Verkamannaflokksins, en sú bók kom út í síðasta mánuði og Bye
skýrir frá því að þegar hann hóf störf hjá Alþýðusambandinu norska, hafi hann komist yfir
spjaldskrá mikla um kommúnista og líklega kjósendur Kommúnistaflokksins á árunum fram
til 1960. Bye brenndi þessa spjaldskrá 1969. Nú um mánaðamótin komu svo upplýsingar um
að leyniþjónustan norska hefði átt nána samvinnu við leiðtoga verkalýðshreyfingarinnar og
jafnvel launað njósnastarfsemina gegn kommúnistum. Þá hafa einnig verið birtar upplýsing-
ar sem benda til þess að Bandaríkjamenn hafi borgað njósnastarfsemina og svo í gær sprakk
enn ein sprengjan. Þá lagði sagnfræðingurinn Dag Tangen fram skjöl sem sýna að Haakon
Lie, sem var aðalritari Verkamannaflokksins frá 1945 og fram til 1969, hafði náið samband
við Arthur Goldberg í Bandaríkjunum. Goldberg hann starfaði hjá OSS sem var fyrirrennari
ClA. Á stríðsárunum stjórnaði Goldberg deild þeirri sem fylgdist með verkalýðshreyfing-
unni og átti að tryggja að leiðtogar hreyfingarinnar eða hreyfinganna væru hliðhollir
Bandaríkjamönnum.
Fréttamaður: En hvernig er það með skýrslurnar í Washington um Stefán Jóhann? Hvað
segir þar nákvæmlega um hann og þá fundina við Bandaríkjamenn hér?
Jón Einar Guðjónsson: Það kemur fram að í lok fimmta áratugarins þá ræddu bandaríski
sendiherrann og fulltrúi bandarísku leyniþjónustunnar á Íslandi reglulega við Stefán Jóhann
Stefánsson forsætisráðherra og í skýrslunni kemur ekki fram hvað rætt var nákvæmlega en
augljóst er að þarna var skipst á mikilvægum upplýsingum.
Fréttamaður: En Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur hefur rannsakað stjórnmál áranna eftir
stríð nú í allnokkur ár og er í þessari viku að gefa út bók um fjárhagsleg tengsl
Alþýðuflokksins við skoðanabræður á Norðurlöndum og víðar. Þorleifur, kemur það þér á
óvart að Stefán Jóhann Stefánsson, formaður Alþýðuflokksins, skuli hafa setið fundi með
sendiherra Bandaríkjanna og starfsmanni bandarísku leyniþjónustunnar á meðan hann var
forsætisráðherra 1947 til 1949?
Þorleifur Friðriksson: Nei, það er ómögulegt að segja að það komi mér á óvart. Þetta sýnir
náttúrlega það sem hér hefur komið fram að Ísland er ekki eyja og hefur ekki verið eyja um
langt skeið nema landfræðilega. Það hefur verið í mjög nánum tengslum við pólitískar
væringar sem hafa átt sér stað erlendis og einmitt þetta sem hér hefur verið til umræðu hef ég
sjálfur rekist á ímínum rannsóknum. Það er ljóst að Stefán Jóhann hafði náin samskipti við
bandaríska sendiherrann hér á landi, hann er ráðherra, fer með utanríkismál í þjóðstjórninni
1939 til 1941-1942 og einmitt það ár þegar Bandaríkjamenn koma hingað þá er hann
utanríkisráðherra, eða fer með utanríkismálin. Nú, síðan 1947-1949 er hann forsætisráð-
herra og '49 '48 '49 [svo] er hann í mjög tíðum bréfaskiptum við forsætisráðherra Dana,
Hans Hedtoft, þar sem þeir ræða um mögulega aðild að Nato og þá segir einmitt Stefán frá
þessum tíðu viðræðum sínum við bandaríska sendimenn.
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Þulur: Már Jónsson talaði við Jón Einar Guðjónsson og Þorleif Friðriksson í þættinum
Dagskrá á Rás 2 í dag.

Sjónvarpsfrétt um þetta mál birtist að kvöldi 11. nóvember:

Arnþrúður Karlsdóttir segir frá norsku leyniskjölunum og rætt er við Þorleif Friðriksson.

Þulur: Frásögn norska sagnfræðingsins Dags Tangen um að Stefán Jóhann Stefánsson
fyrrum forsætisráðherra Íslands hafi átt náin samskipti við bandarísku leyniþjónustuna eftir
síðari heimsstyrjöld hafa vakið mikla athygli. Arnþrúður Karlsdóttir í Noregi segir nú frá
málinu:
Arnþrúður Karlsdóttir símar: Sagnfræðingurinn vinnur að rannsókn á samskiptum banda-
rísku leyniþjónustunnar og forustu norsku verkalýðshreyfingarinnar á stríðsárunum. Hér í
Noregi hefur vakið mesta athygli að Haakon Lie aðalritari Verkamannaflokksins er sagður
hafa átt náin samskipti við bandarísku leyniþjónustuna á þeim tíma sem hann var aðalritari
flokksins eða á árunum 1945 til 1969 en í sjónvarpsviðtali neitaði Haakon Lie alfarið að tjá
sig um þetta mál. Sagnfræðingurinn segir að við rannsóknina hafi hann fengið afhent skjöl
sem hafi að geyma upplýsingar um samskipti bandarísku leyniþjónustunnar við Íslendinga.
Hann segir að þar komi m.a. fram að Stefán Jóhann Stefánsson, þáverandi forsætisráðherra,
hafi átt reglulega fundi með bandaríska sendiherranum og starfsmanni bandarísku leyni-
þjónustunnar á Íslandi. Þá segir hann að í skjölunum sé að finna upplýsingar frá fundum
bandaríska þjóðaröryggisráðsins í lok fimmta áratugarins þar sem fram komi að þjóðarör-
yggisráðið óttist byltingu kommúnista á Íslandi og þar af leiðandi hafi verið talið
nauðsynlegt að hafa bandarískan her í Keflavík.
Karl Blöndal: Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur vinnur að rannsóknum á tengslum
Alþýðuflokksins við erlenda jafnaðarmannaflokka á árunum 1916--1956.Hann segir að sér
komi ekki á óvart þær upplýsingar að Haakon Lie hafi tengst bandarísku leyniþjónustunni.
Þorleifur: Varðandi tengsl Stefáns Jóhanns við sendimenn frá bandarísku leyniþjónustunni á
þeim árum sem hann er forsætisráðherra veit ég ekkert. Það er náttúrlega ljóst að hann hafði
samskipti við bandaríska sendimenn og ekki síst varðandi Marshall-aðstoðina 1948 og
inngöngu Íslands í NATO 1949. Um þetta hef ég rekist á heimildir í erlendum gögnum og
hann greinir frá þessu í einkabréfum sínum til forsætisráðherra Dana, Hans Hedtoft, mjög
ítarlega. Ég býst nú ekki við að nokkur leyniþjónustumaður hafi gengið á fund Stefáns
Jóhanns og kynnt sig sem útsend ara bandarísku leyniþjónustunnar. Þess vegna getur hann
hafa talað við hvern sem var án þess að vita nákvæmlega hver þetta var sem sé á þeim árum
sem hann er forsætisráðherra en hins vegar hef ég óyggjandi heimildir um veru bandarískra
útsendara hér á sjötta áratugnum.
Já, og þetta var Þorleifur Friðriksson sem þarna var rætt við.
En því er við að bæta að utanríkisráðuneytið ætlar að fara fram á það við bandarísk
stjórnvöld að fá aðgang að umræddum leyniskjölum og vilja menn þar ekki tjá sig um málið
fyrr en þau gögn hafa borist.

Hinn ll. nóvember er flutt í kvöldfréttum útvarpsins löng frásögn af skjalasafni utanríkis-
ráðuneytisins. Morguninn eftir segir síðan frá væntanlegum umræðum utan dagskrár á
Alþingi um "mál Stefáns Jóhanns Stefánssonar" eins og það er orðað. Í hádegisfréttum
þennan sama dag, og aftur í kvöldfréttum, er sagt frá þessum umræðum og kemur þar fram
að "utanríkisráðherra ætlar að biðja um að starfsmenn íslenska sendiráðsins í Washington fái
aðgang að bandarískum skjölum um samskipti Stefáns Jóhanns Stefánssonar fyrrum
forsætisráðherra við fulltrúa bandarísku leyniþjónustunnar" .
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Þá um kvöldið, 12. nóvember, eru einnig sagðar fréttir frá Ósló
og hljóða svo:

Már Jónsson: Jón Einar Guðjónsson, fréttaritari útvarps íÓsló, ræddi við Dag Tangen í dag
og spurði um það hvernig hann hefði komist yfir skjalið um Stefán Jóhann.
Dag Tangen: De dokumenter laa i en av islandsmappene som var i nærheten av Harry
Truman secretary file. Jeg maa innskyte at islandske dokumenter er omgitt av et heit
ekstrem grad af hemmelighold i amerikanske arkiver, oppsiktvekkende grad af hemmelig-
hold, mye hemmeligere en dokumentene om Grönland, mye mere hemmelige en
dokumentene om Danmark og Norge. Aarsakene til dette kan man bare spekulere om.
Pistill frá Jóni Einari: Þetta skjal er að finna í Íslendingamöppunum í skjalasafni Trumans í
Independence í Missouri, fæðingarbæ Bandaríkjaforseta. En áður en lengra er haldið, vil ég
geta þess að mikil leynd hvílir yfir skjölum sem varða íslensk málefni í bandarískum söfnum.
Þessi leynd er mun meiri en t.d. hvað varðar skjöl um Grænland, Danmörku eða Noreg.
Hver ástæðan fyrir þessu er veit ég ekki. Í áðurnefndu bréfi þar sem forsætisráðherrann er
nefndur, er m.a. skýrt frá því að hann skuli ákveða hvaða Íslendingar hafi samband við
Bandaríkjamenn og hann átti einnig að ákveða hvaða Íslendingar áttu að taka þátt í
baráttunni gegn hugsanlegri byltingu kommúnista. Þá segir Dag Tangen að í bréfinu komi
fram að vegna þess að í viðræðunum á milli Íslands og Bandaríkjanna var komið inn á
viðkvæma hluti, yrðu Bandaríkjamenn aðeins að hafa samband við forsætisráðherrann
sjálfan. - Jón Einar Guðjónsson í Ósló. Már Jónsson tók pistil saman.

Hinn 13. nóvember hafði utanríkisráðherra tekið til sinna ráða, vestan hafs og austan,
og falið sendiráði Íslands í Ósló að tala viðDag Tangen og sendiráðinu í Washington að afla
allra viðkomandi skjala. Ráðherrann hélt blaðamannafund þennan sama dag sem greint er
frá í útvarpsfrétturn:

Friðrik Páll Jónsson: Steingrímur Hermannsson utanríkisráðherra boðaði fréttamenn á sinn
fund í dag og afhenti þeim skjöl þau sem norski sagnfræðingurinn Dag Tangen hefur undir
höndum og benti á að þar væri ekkert að finna sem ekki hefði komið fram áður. Jafnframt
að hvergi væri minnst á Stefán Jóhann Stefánsson forsætisráðherra á árunum 1947-1949.

Í kvöldfréttum útvarps 19. nóvember, var eftirfarandi lesið:

Friðrik Páll Jónsson: Fréttir um náin samskipti Stefáns Jóhanns Stefánssonar og bandarísku
leyniþjónustunnar hafa reynst úr lausu lofti gripnar. Í Bandaríkjunum hafa engin skjöl
fundist sem benda til slíkra samskipta og Dag Tangen, sagnfræðingur í Noregi, segir nú að
hann hafi aldrei séð slík skjöl. Jón Einar Guðjónsson, fréttaritari útvarps í Noregi, segir
aftur á móti að Dag Tangen hafi áður sagt að hann hafi séð skjöl um slík samskipti.
Margrét Jónsdóttir: Jón Einar Guðjónsson hefur um langt skeið verið fréttaritari útvarpsins
í Noregi og reynst áreiðanlegur fréttamaður. Hann sagðist í dag standa fast við það að Dag
Tangen hefði sagt sér að hann hefði séð skjöl sem sönnuðu náin samskipti Stefáns Jóhanns
og leyniþjónustunnar. Jón Einar kveðst harma að hafa ekki tekið viðtöl sín við Tangen upp á
segulbönd. Hér stendur því staðhæfing á móti staðhæfingu. Fréttastofan harmar að heimild,
sem hún taldi ekki ástæðu til að vefengja, skyldi reynast ótraust.
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II.
Bréf útvarpsstjóra til siðanefndar Blaðamannafélags Íslands.

(24. nóvember 1987.)

Dagana 9.-14. nóvember sl. flutti fréttastofa útvarpsins fregnir sem upprunnar voru í
Noregi og bárust hingað til lands fyrir milligöngu fréttaritara Ríkisútvarpsins í Ósló, þess
efnis að Stefán Jóhann Stefánsson fyrrverandi forsætisráðherra Íslands hefði í embættistíð
sinni staðið í nánu sambandi við starfsmann leyniþjónustu Bandaríkjanna á Íslandi.

Þessum fullyrðingum, sem hafðar voru eftir norskum heimildarmanni, var fylgt eftir
ítrekað í fréttatímum útvarps í þáttum dægurmáladeildar á Rás 2 og fréttum sjónvarpsins.

Útvarpsráð hefur á fundi sínum átalið harðlega vinnubrögð við þennan fréttaflutning og
óskað eftir því að útvarpsstjóri láti hlutlausa aðila rannsaka málið.

Hér með er þess farið á leit að siðanefnd Blaðamannafélags Íslands veiti umsögn sína
um þennan tiltekna fréttaflutning Ríkisútvarpsins og meti hvort og þá hve alvarleg þau
vinnubrögð, sem við höfð voru, brjóti í bága við þær siðareglur sem nefndin telur
blaðamönnum skylt að virða í starfi sínu.

Markús Örn Antonsson.

Fréttastofa útvarps hefur látið siðanefnd í té greinargerð Jóns Einars Guðjónssonar,
fréttaritara í Osló, um rás viðburða þessa daga í nóvember:

Hér fer á eftir yfirlit yfir gang mála í sambandi við fréttir af leyniskýrslum Dags
Tangens.

Mánudagur 9. nóvember: Norsku morgunblöðin skýrðu frá því að Dag Tangen hefði
undir höndum gögn sem sönnuðu að Haakon Lie, aðal ritari Verkamannaflokksins 1947-
1969, hefði haft náið samband við menn innan OSS, fyrirrennara CIA. Í hádegisfréttatíma
norska útvarpsins var svo viðtal við Tangen, og þar heyrði ég hann m.a. segja að hann hefði
einnig önnur gögn undir höndum m.a. um Ísland.

Ég hringdi því í Finn Sjue blaðamann, en ég vissi að hann hefði átt viðtal við Tangen og
gæti því hjálpað mér að hafa upp á honum. Sjue staðfesti að Tangen hefði gögn um íslensk
málefni, m.a. um íslenskan forsætisráðherra sem hefði haft náið samband við Bandaríkja-
menn. Sjue bað síðan Tangen að hringja síðdegis í mig þennan dag.

Dag Tangen sagði þá m.a. að hann hefði komist yfir bréf sem sýndi: "nær personlig
kontakt mellom en islandsk statsminister i 1947 eller 1948 og amerikanske ambassadefolk,
deriblant ambassadören og sjefen for CIA paa Island. " Hann minnti að forsætisráðherrann
héti Stefansson. Bréfið eða skjalið var sent Truman Bandaríkjaforseta í lok fimmta
áratugarins. Tangen þótti þetta samband undarlegt í ljósi þess að í öðrum löndum hefðu
Bandaríkjamenn samband, annaðhvort við utanríkis- eða landvarnaráðherra. Hann nefndi
sem dæmi að af þessum sökum hefði landvarnaráðherrann hér í Noregi vitað meira en
forsætisráðherrann. Að lokum bauð Tangen mér heim til sín næsta dag til að sjá skjalið og
önnur gögn.

Þriðjudagurinn 10. nóvember: Ég heimsótti Tangen í íbúð hans kl. 9.30. Hann sýndi
mér tvö skjöl, en í þeim var ekki stafkrókur um Stefán Jóhann Stefánsson. Ég spurði hann
um bréfið, og hann hóf að leita Í skjölum sínum en sagðist ekki finna það, en að það hlyti að
vera hér einhvers staðar, hann hefði bara svo mikið af skjölum sem ekki væru flokkuð.
Tangen sagðist hins vegar muna það greinilega að Í því stæði að "statsministeren hadde fört
fortrolige samtaler med amerikanerne".

Miðvikudagur 11. nóvember: Arnþrúður Karlsdóttir hringir í mig að kvöldi dags og
segist hafa fengið af því fréttir að fréttaritari DV hafi heimsótt Tangen og þar finnist ekkert
skjal með nafni Stefáns Jóhanns Stefánssonar. Það sem eftir var kvöldsins reyndi ég
árangurslaust að hafa upp á Tangen.
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Fimmtudagur 12. nóvember: Ég hafði fengið vitneskju um að Tangen ætlaði á ritstjórn
Klassekampen og ég sat því fyrir honum þar kl. 10:45. Ég sagði að nú yrðum við að fá bréfið.
Nú var hann ekki jafnviss um hvort hann hefði það í fórum sínum. Tangen taldi jafnvel að
hann hefði sent Ingibjörgu Hafstað skjalið, en hann sagðist hafa sent henni skjöl um íslensk
öryggismál sem hann hefði komist yfir. Tangen hafði ekki símanúmer hennar hjá sér og
hringdi því í upplýsingar Landssímans. En þegar hann svo hringdi til Ingibjargar svaraði
enginn. Tangen lagði því til að hann reyndi aftur síðdegis.

Ég hringdi í fréttastofu útvarps og lét Friðrik Pál Jónsson vita hvernig málin stæðu.
Hann vildi að ég færi til Tangen og tæki viðtal við hann á segulband. Ég heimsótti Tangen kl.
17 og tók viðtalið þar sem hann enn á ný staðfestir að hann hafi séð bréfið. Þar segir hann
m.a.: "Det var han (statsministeren) som skulIe velge ut hvilke islendinger som skulle være
med i aa hindre komunistisk kupp paa Island."

Tangen sagði að honum hefði ekki gefist tími til að hringja í Ingibjörgu en hann lofaði
að gera það síðar sama dag.

Þegar ég svo hringdi í hann kl. 19 tjáði hann mér að Ingibjörg væri í Finnlandi á
ráðstefnu og að það hefði sennilega litla þýðingu að ónáða hana þar. Ég bað hann um nánari
skýringu á því .fortrolíge" sambandi sem hann sagði að fram kæmi í bréfinu að væri á milli
Stefáns Jóhanns Stefánssonar og Bandaríkjamanna. Tangen svaraði: "Fordi samtalen skulle
være saa fortrolige skulle Stefán Jóhann Stefánsson være den eneste kontakten paa Island."

Þannig þróaðist þetta mál. Ég get ekki séð að ég á mánudeginum eða þriðjudeginum
hafi haft neina ástæðu til að vefengja upplýsingar Tangens. Báða þá daga lét hann ótvírætt í
það skína að hann hefði bréfið. Þar að auki höfðu upplýsingar, sem hann gaf norskum
fjölmiðlum, vakið mikla athygli og verið aðalfréttin í útvarpi, sjónvarpi og dagblöðunum á
mánudeginum, og reyndar alla vikuna. Í norsku blöðunum var þess og getið að Dag Tangen,
sem er titlaður .forsker og arnmanuensis", hafi gert mjög gaumgæfilegar athuganir á þeim
gögnum sem hann fann í bandarískum söfnum.

Þegar norska útgáfan af bók Bob Woodwards Leynistríð elA var kynnt blaðamönnum
á miðvikudag ll. nóvember sat Dag Tangen við háborðið ásamt einhverjum virtustu
sérfræðingum Norðmanna um bandarísk málefni og Chr. Christensen, fyrrverandi ritstjóra
"Morgenbladet" og þar áður liðsforingja í norsku leyniþjónustunni.

Dag Tangen hefur sl. tíu ár starfað við Bedriftsökonomisk Institutt. Stofnun þessi
menntar viðskiptafræðinga og síðari ár einnig staðið fyrir þjóðfélagslegum rannsóknum. Í
síðustu viku var t.d. lögð fram löng greinargerð (gefin út í þremur bindum) um hvernig
norska þjóðfélagið þróist fram að aldamótum.

Tangen vinnur nú að bók um samband bandarísku leyniþjónustunnar við norsku
verkalýðsforustuna á árunum eftir heimsstyrjöldina síðari.

III.
Upphaf þessa máls voru svofelld orð Dags Tangens í norska útvarpinu mánudaginn 9.

nóvember 1987:
Jeg har en rapport paa Island, som ble frigitt ved en feil fra Trumanarkivet som handler

om hva de var paa jakt efter. Og det var hele tiden nökkelpersoner som var paalitelige
antikommunister. i i

Siðanefnd sér enga ástæðu til að rengja greinargerð Jóns Einars um skipti þeirra Dags
Tangens þennan mánudag. Má þá hafa það í huga m.a. að Tangen verður á endanum tvísaga
í viðtölum, sem tekin eru upp á segulband, um skjal það sem hann kvaðst hafa séð 'og varð
upphaflegt tilefni þessa fréttaflutnings. Hann segir annars vegar í viðtali við Jón Einar
fimmtudaginn 12. nóvember: .

Men det ene brevet hvor statsministerens navn var nevnt, det var for saa vidt helt
logiskt og naturligt brev, at statsministeren skulIe kontrolere kontaktene mellem Amerikan-
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erne og Island. Det var han som skulle være kontaktperson, det var han som skulle velge ut
hvilke Islendinger som skulle være med i aa hindre et kommunistisk kupp paa Island.

Hins vegar segir hann í viðtali viku síðar:
Jeg har ikke sagt at jeg har set dokumenter som viser kontakter med Cl A og Stefan

Johann Stefansson. Jeg har sagt jeg har dokumenter som referer til samtaler i Washington
mellem foreign ministers paa Island i mars 1949 om et muligt kommunistkupp. Referat fra
disse bör findes i islandske arkiver. Dokumentet med Stefanssons navn var ett trivielt
oversendelsesbrev hvor det sta ar at han skulle være kontakt til USAs representanter. Noget
andet ville have vært oppsiktsvekkende.

Dag Tangen er því, eftir á að hyggja, vafasamur heimildarmaður. Í viðtali við
Dagblaðið--Vísi laugardaginn 12. desember 1987 rekur Jón Einar frekari ástæður til að
tortryggja Tangen almennt og yfirleitt sem ekki verða raktar hér.

En ekkert af þessu gat Jón Einar eða fréttastofa útvarpsins vitað fyrir fram.
Fréttastofan hefur í skriflegum athugasemdum handa siðanefnd greint frá margvíslegum
rökum sínum til þess að treysta frásögn Dags Tangens og eru þau á þessa leið:

1. Dag Tangen birtir í Noregi áður óbirt skjöl um náið samband norskra forustumanna
og bandarísku leyniþjónustunnar og mesta athygli vekja gögn um samband Haakonar
Lies og bandarísku leyniþjónustunnar OSS.
2. Dag Tangen nefnir að fyrra bragði í viðtali við norska útvarpið að hann hafi komist
yfir íslensk skjöl.
3. Dag Tangen segir sama dag við fréttaritara fréttastofu útvarps í Noregi að hann hafi
þessi íslensku gögn undir höndum, þar á meðal bréf sem sýni náið samband bandarísku
leyniþjónustunnar við Stefán Jóhann Stefánsson.
4. Dag Tangen hefur varið þremur árum í rannsóknir, m.a. dvalist í Bandaríkjunum, á
samskiptum bandarísku leyniþjónustunnar og norskra forustumanna.
5. Dag Tangen er fræðimaður og fræðimannsheiður hans er í veði fari hann ekki rétt
með heimildir.
6. Fréttaritari fréttastofu útvarps í Noregi er menntaður blaðamaður með reynslu og á
fréttastofu útvarps er borið til hans fullt traust.

IV.
Á fréttastofa að birta frétt eins og þessa án þess að hafa beinharða skjalfesta heimild

fyrir henni? Siðanefnd telur að á þessu efni sé ógerlegt að hafa algilda reglu, en skynsamlegt
sé að viðhafa ýtrustu varúð um viðkvæm málefni, jafnvel gagnvart viðurkenndum
sérfræðingum. Á hinn bóginn hafði fréttastofa útvarps ekki ástæðu til að ætla annað en að
umrætt skjal bærist henni daginn eftir.

Þriðjudaginn 10. nóvember hefst fyrir alvöru eltingarleikurinn sem Jón Einar Guðjóns-
son rekur í greinargerð sinni. Siðanefnd sér enga ástæðu til að rengja þá frásögn. En eftir því
sem lengra líður verða atburðirnir alvarlegri því að Tangen finnur ekki skjalið sem máli
skiptir. Hér bregðast fréttaritari og fréttastofa með því að nefna það ekki einu orði sem
virðist einna veigamest á því stigi málsins, nefnilega að umrætt skjal fyndist ekki þrátt fyrir
mikla leit. Ríkisútvarpið, hljóðvarp bregst einnig með því að halda áfram að segja frá efni
skjalsins og leggja út af því eins og það væri fyrir hendi. Hinn 12. nóvember, þremur dögum
eftir upphaflegu fréttina, segir Jón Einar til að mynda þetta:

Þetta skjal er að finna í Íslendingamöppunum í skjalasafni Trumans í Independence í
Missouri, fæðingarbæ Bandaríkjaforseta .... Í áðurnefndu bréfi þar sem forsætisráðherrann
er nefndur, er m.a. skýrt frá því að hann skuli ákveða hvaða Íslendingar hafi samband við
Bandaríkjamenn og hann átti einnig að ákveða hvaða Íslendingar áttu að taka þátt í
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baráttunni gegn hugsanlegri byltingu kommúnista. Þá segir Dag Tangen að í bréfinu komi
fram að vegna þess að í viðræðunum á milli Íslands og Bandaríkjanna var komið inn á
viðkvæma hluti yrðu Bandaríkjamenn aðeins að hafa samband við forsætisráðherrann
sjálfan. (Kvöldfréttir útvarps 12. nóvember.)

Við þetta bætist annar brestur. Eltingarleikurinn við skjalið hefði átt að verða tilefni til
að hyggja nánar að Dag Tangen og áreiðanleik hans, þó ekki væri nema vegna þess að hann
nefnir Stefán Jóhann Stefánsson stundum Jóhann Stefán Jóhannsson og man margt annað
misvel frá einu samtali til annars. Athugun hefði þá meðal annars leitt í ljós að fyrirsögn
Klassekampen á upphaflegu fréttinni sem höfð var eftir Tangen 9. nóvember var .Lie
samarbeidet med CIA". Heimildin fyrir þessari yfirskrift er eitt spjald úr skrá og á spjaldinu
stendur, segir í greininni, "Haakon Lie samarbeider med Arthur Goldberg og David Shaw".

CIA kemur þannig við sögu að á styrjaldarárunum síðari var til bandarísk stofnun sem
hét Office for Strategic Services (OSS). Þessi stofnun hafði það verkefni m.a. að veita
andspyrnuhreyfingum í löndum sem hernumin voru af Þjóðverjum hvers kyns aðstoð, þar á
meðal norsku andspyrnuhreyfingunni sem þáði bæði matvæli og vopn frá OSS. Arthur
Goldberg, á þeim tíma lögfræðingur sem sérhæfði sig í verkalýðs málum , en varð síðar
ráðherra, hæstaréttardómari og sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum,
gegndi herþjónustu í OSS. OSS var lagt niður 1945. Árið 1947 var CIA - Central
Intelligence Agency - sett á laggirnar, og þá bar svo við að ýmsir sem starfað höfðu hjá
OSS tóku til starfa hjá CIA. Arthur Goldberg var ekki í þeim hópi, heldur hvarf hann til
borgaralegra starfa fyrir verkalýðshreyfinguna þegar herskyldu hans lauk 1945.

Tangen nefnir líka í Klassekampen 10 til 20 bréf sem farið hafi á milli Goldbergs og Lies.
En hann leggur ekkert þeirra fram.

Í Óslóarblöðunum 10. nóvember, daginn eftir greinina í Klassekampen, gefast
margvísleg tilefni til að tortryggja Dag Tangen og sagnfræði hans, þar á meðal grein eftir
Jens Christi an Hauge fyrrum landvarnaráðherra Noregs. (Dagbladet, 10. nóvember 1987).
Þau skrif er ástæðulaust að rekja frekar, en þau virðast bæði hafa farið fram hjá Jóni Einari
og fréttastofu útvarpsins.

Fullyrðingar Tangens um Stefán Jóhann Stefánsson bera nokkurn keim af staðhæfing-
um hans um Haakon Lie sem reyndust fánýtar. Ímáli Lies hefur Tangen fyrir sér eitt spjald
með einni setningu almennt orðaðri og úr verða fullyrðingar um náið samband hans við
CIA. Kjarni þess sem útvarpið hefur eftir Tangen er að hann þykist hafa fyrir sér heimild um
náin persónuleg tengsl Stefáns Jóhanns við ótilgreinda Bandaríkjamenn, þar á meðal fulltrúa
leyniþjónustunnar. Á þessu eina atriði er síðan stagast með ýmsu orðalagi, talað um
reglulega fundi, einlæga fundi, mjög óvenjulegt samband og mikla leynd. Skipst er á
upplýsingum sem ströng leynd hvíldi yfir, og það á að vera augljóst, að þarna var skipst á
mikilvægum upplýsingum.

Þessi klausa er dæmigerð:
Það kemur fram að í lok fimmta áratugarins þá ræddi bandaríski sendiherrann og

fulltrúi bandarísku leyniþjónustunnar á Íslandi reglulega við Stefán Jóhann Stefánsson
forsætisráðherra og í skýrslunni kemur ekki fram hvað rætt var nákvæmlega, en augljóst er
að þarna var skipst á mikilvægum upplýsingum. Dag Tangen bendir á að í skýrslunni sé sagt
að þetta séu einlægir fundir og á máli sérfróðra manna þá þýðir þetta víst að yfir þeim
upplýsingum, sem fari á milli manna, hvíli mikil leynd. Tangen sagði, þegar ég ræddi við
hann núna í dag, að þetta samband á milli Bandaríkjamanna og Stefáns Jóhanns
Stefánssonar væri mjög óvenjulegt (Rás 2, síðdegis 10. nóvember).

Annars er líka að gæta. Ekki verður séð að fullyrðingar Norðmannsins séu skoðaðar í
sögulegu samhengi. Það virðist hvorki hafa hvarflað að fréttamanni né fréttastofu að "tíðir
fundir" eða "reglulegir fundir" íslenskra ráðherra og bandarískra sendimanna hafi verið
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eðlilegir og jafnvel sjálfsagðir á þeim tímum sem hér um ræðir. Um þetta má vitna til
Þorleifs Friðrikssonar í sjónvarpsviðtali sem fyrr er getið:

Varðandi tengsl Stefáns Jóhanns við sendimenn frá bandarísku leyniþjónustunni á þeim
árum sem hann er forsætisráðherra veit ég ekkert. Það er náttúrlega ljóst að hann hafði
samskipti við bandaríska sendimenn og ekki síst varðandi Marshallaðstoðina 1948 og
inngöngu Íslands í NATO 1949. Um þetta hef ég rekist á heimildir í erlendum gögnum og
hann greinir frá þessu í einkabréfum sínum til forsætisráðherra Dana, Hans Hedtoft, mjög
ítarlega. Ég býst nú ekki við að nokkur leyniþjónustumaður hafi gengið á fund Stefáns
Jóhanns og kynnt sig sem útsendara bandarísku leyniþjónustunnar. Þess vegna getur hann
hafa talað við hvern sem var án þess að vita nákvæmlega hver þetta var sem sé á þeim árum
sem hann er forsætisráðherra. (Sjónvarp 11. nóvember.)

Úrskurður siðanefndar er sá að Ríkisútvarpið hafi í fréttatímum útvarps og þætti
dægurmáladeildar á Rás 2 brotið 3. grein siðareglna par sem segir: "Blaðamaður vandar
upplýsingaöflun sína svo sem kostur er og sýnir fyllstu tillitssemi í vandasömum málum."
Brotið er alvarlegt.

Siðanefnd fjallaði um málið á fundum sínum 15., 22. og 29. desember 1987 og 5.,12.,
19.,26. janúar, 2. og 4. febrúar 1988.

Nefndin ræddi tvívegis í síma við Jón Einar Guðjónsson fréttaritara útvarpsins í Noregi,
auk þess fékk hún þaðan margt dagblaða frá því málið var nýtt af nálinni og hefur kannað
margvísleg innlend gögn. Enn fremur komu á fund nefndarinnar Friðrik Páll Jónsson
aðstoðarfréttastjóri, Már Jónsson fréttamaður og Arnþrúður Karlsdóttir, fréttaritari
sjónvarpsins í Noregi.

Reykjavík, 4. febrúar 1988.
Ágúst I. Jónsson.
Bjarni Sigurðsson.

Ólæsilegt.
Ólafur G. Eyjólfsson.
Þorsteinn Gylfason.
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