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Í umsögn gagnrýnenda kemur meðal annars eftirfarandi
fram:
„Bók Styrmis Gunnarssonar um átökin í Sjálfstæðisflokknum 1970–1991 er
barmafull af fróðleik, oft óvæntum. Hún er lipurlega skrifuð og um mikil og
hörð átök, sem öll þjóðin fylgdist með agndofa. Hún er líka merkileg söguleg
heimild. Ég fann engar stórar villur í henni. Höfundur er sanngjarn og
beiskjulaus, og vörn hans fyrir trúnaðarvin sinn er vel af hendi leyst, þótt
ekki verði allir sammála honum.“

Styrmir Gunnarsson, ritstjóri Morgunblaðsins 1972–2008, var áratugum saman einn
áhrifamesti maður landsins. Hvort tveggja var, að Morgunblaðið réði þá sem nú miklu
um skoðamyndun og að Styrmir var framan af þessum tíma handgenginn helstu
forystumönnum stærsta stjórnmálaflokksins, Sjálfstæðisflokksins, einkum Geir
Hallgrímssyni, forsætisráðherra 1974–1978 og utanríkisráðherra 1983–1985. Ég get
borið um það, að Geir hafði miklar mætur á Styrmi. Við Geir snæddum saman á
veitingastað í Lundúnum haustið 1981, þegar ég hafði nýhafið stjórnmálafræðinám í
Oxford, og þá barst talið að því, hver gæti orðið eftirmaður hans sem formaður
Sjálfstæðisflokksins. Geir kvaðst þá helst kjósa Styrmi Gunnarsson. Þetta var auðvitað
áður en Davíð Oddsson hafði endurheimt meiri hluta sjálfstæðismanna í borgarstjórn
Reykjavíkur. En þessi vinarhugur var gagnkvæmur: Nýútkomin bók Styrmis, Sjálfstæðisflokkurinn: Átök og uppgjör, er heit, jafnvel ástríðufull vörn fyrir stjórnmálamanninn
Geir Hallgrímsson.
Hvers vegna þarf að verja Geir Hallgrímsson? Vegna þess að í hinni hörðu valdabaráttu,
sem hófst í Sjálfstæðisflokknum eftir óvænt fráfall Bjarna Benediktssonar sumarið 1970,
laut Geir í lægra haldi, er yfir lauk, þótt erfitt sé um leið að sjá, að einhver hafi sérstaklega
sigrað hann. Helstu andstæðingar hans innan flokksins voru þeir Gunnar Thoroddsen og
Albert Guðmundsson, en þeir voru samt engir sigurvegarar. Hvorugur þeirra var ánægður
með sinn hlut, er þeir hættu stjórnmálaafskiptum. Líklega var þetta stríð, sem allir töpuðu. Í
bók sinni heldur Styrmir því hins vegar fram, að Geir hafi verið stærstur í ósigri sínum.
Hann hafi skilað Sjálfstæðisflokknum óklofnum til eftirmanns síns, og árangur flokksins í
þingkosningunum 1983, á meðan hann var enn formaður, hafi verið prýðilegur. Hljóta
sanngjarnir menn að taka undir þetta með Styrmi, hvar sem þeir eru í flokki.
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Ég þekkti Geir Hallgrímsson vel, og mynd Styrmis Gunnarssonar af honum í
þessari bók er hin sama og ég sá. Geir var geðþekkur maður, greindur, kurteis og málefnalegur, lítt gefinn fyrir að sýna eða ræða tilfinningar sínar, jafnvel feiminn, en ötull
framkvæmdamaður, féglöggur og hagsýnn og hugsaði eftir hefðbundnum brautum.
Hann var samt, eins og kemur fram í bók Styrmis, einlægur hugsjónamaður, sem hafði
á æskuárunum lesið Leiðina til ánauðar eftir Friedrich A. von Hayek og gerst
andstæðingur sósíalisma og ríkisforsjár. Ungur maður hafði Geir gagnrýnt opinberlega
haftabúskapinn, sem rekinn var á ábyrgð allra flokka. Leiðtogar sjálfstæðismanna, þeir
Ólafur Thors og Bjarni Benediktsson, höfðu ekki þykkst við, heldur tekið þessari
gagnrýni vel, enda voru þeir undir niðri sammála Geir. Ekki spillti fyrir, að Geir var
sonur áhrifamanns í Sjálfstæðisflokknum, hins vinsæla og auðuga Hallgríms
Benediktssonar heildsala, sem hafist hafði upp af sjálfum sér og orðið bæjarfulltrúi og
alþingismaður.
Styrmir leitast í bók sinni við að sýna, að Geir hafi ekki aðeins verið góður maður,
heldur líka góður stjórnmálamaður. Þótt ég hafi eins og Styrmir stutt Geir forðum í
átökunum innan Sjálfstæðisflokksins, tel ég nú, þegar ég horfi um öxl, meiri vafa leika
á um hið síðarnefnda. Þá sögu má segja frá mörgum hliðum, eins og Styrmir
viðurkennir raunar sjálfur. Tómarúm var í Sjálfstæðisflokknum eftir fráfall Bjarna
Benediktssonar. Gunnar Thoroddsen, vígfimur og þaulreyndur stjórnmálamaður,
fimmtán árum eldri en Geir, kennari hans í lagaskóla og borgarstjóri, á meðan Geir
var borgarfulltrúi, var nýsnúinn heim til Íslands og vildi hefja stjórnmálaþátttöku á ný.
Jóhann Hafstein tók til bráðabirgða við forystu flokksins, en kjósa þurfti varaformann.
Gunnar hafði verið varaformaður 1961–1965 og bauð sig nú fram, en Geir ákvað að
gera hið sama og felldi Gunnar með naumum meiri hluta. Hvers vegna þurfti Geir að
gera það? Gat hann ekki beðið? Skýringar Styrmis á því nægja sennilega fæstum. Voru
hér ekki tveir metnaðarfullir menn að keppa um völd, og gat hvorugur unnt hinum
varaformannssætisins? Og var ekki eðlilegra, að eldri maðurinn og reyndari fengi fyrst
að spreyta sig? Þótt það komi þessu ef til vill ekki við, er fróðlegt minnisblað, sem
Styrmir birtir, þar sem fram kemur, að þeir Ingólfur Jónsson á Hellu og Magnús
Jónsson frá Mel hafi orðið því linari í stuðningi við Geir fyrir landsfundinn 1971 sem
Gunnar virtist hafa meira fylgi. Sigurinn á hundrað feður, en ósigurinn er munaðarlaus.
Geir Hallgrímsson var óneitanlega í sterkri aðstöðu í upphafi þessara átaka. Hann
var ekki öðrum háður um afkomu sína og í vinfengi við marga auðugustu menn
landsins. Sjálfur var hann stjórnarformaður útgáfufélags Morgunblaðsins, Árvakurs, og
hafði sér til fulltingis mikilhæfa dugnaðarforka eins og Styrmi og Matthías Johannessen,
hinn ritstjóra Morgunblaðsins, sem báðir reyndust honum hið besta. Þrír síðari formenn
Sjálfstæðisflokksins, Þorsteinn Pálsson, Davíð Oddsson og Geir H. Haarde, stunduðu
ungir störf á Morgunblaðinu. Fjörutíu árum síðar má spyrja: Hefðu þeir verið ráðnir,
hefðu þeir ekki verið í liði Geirs? Aðstöðunni á Morgunblaðinu fylgdu áhrif og óbein
völd. Því má skjóta hér inn, að einn af mörgum óvæntum fróðleiksmolum í bók
Styrmis er, að Þorsteinn Pálsson hafi, eftir að hann var ráðinn ritstjóri á Vísi og
nokkrir blaðamenn gengu út, leitað til Styrmis um að lána sér blaðamann, og þá hafi
Styrmir ekki treyst öðrum til þess en Geir H. Haarde, sem þá vann á blaðinu. Hvað
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sem því líður, var eflaust ein meginástæðan til mikils fylgis Geirs í upphafi innan
Sjálfstæðisflokksins, að í borgarstjórnarkosningunum 1970 hafði flokkurinn haldið
meiri hluta sínum í borgarstjórn, þótt hann stæði höllum fæti í landsmálum eftir
kreppuna 1967–1968. Gunnar Thoroddsen hefði að vísu átt það svar, að flokknum
hefði líka gengið vel og jafnvel betur í borgarstjórnarkosningum undir sinni forystu,
1950, 1954 og 1958.
Ljóst er af þessari bók, að Sjálfstæðisflokkurinn var Styrmi Gunnarssyni og Geir
Hallgrímssyni hjartans mál. Þeir hugsuðu og töluðu um flokkinn af allt að því trúarlegri
lotningu. Í augum þeirra var hann í senn baráttuafl og bakhjarl. Líklegasta skýringin er
sú, sem Styrmir gefur sjálfur, að margir töldu kalda stríðið háð upp á líf eða dauða. Hér
á landi starfaði öflugur sósíalistaflokkur, sem stóð í nánum tengslum við einræðisríki
kommúnista í Austur-Evrópu. Víglínan lá um hjarta hvers manns, eins og Sigfús Daðason orðaði það. Biðu Íslands sömu örlög og Eistlands, sem varð sjálfstætt ríki sama ár,
1918? Eða Kúbu, sem var eyland fjarri Rússlandi eins og Ísland? Hámarki náði þessi
barátta 30. mars 1949, þegar Sjálfstæðisflokkurinn skipulagði varalið við hlið lögreglu til
að verjast áhlaupi sósíalista á Alþingishúsið. Styrmir hefur líklega rétt fyrir sér, þegar
hann segir eitt merkasta framlag Geirs Hallgrímssonar til stjórnmálasögunnar (og þá um
leið Styrmis sjálfs) hafa verið að hvika aldrei frá samstarfi við vestræna bandamenn þrátt
fyrir átökin í landhelgismálinu, sem sósíalistar reyndu óspart að nýta sér. Skemmtilegt er
einnig að lesa minnisblöð Styrmis frá fundi Geirs Hallgrímssonar og Harolds Wilsons í
Chequers, sveitasetri breska forsætisráðherrans. Í hádegisverði þar tóku breskir ráðamenn
hraustlega til drykkjar síns. Það var því ef til vill ekki að furða, að íslensku gestunum
þótti létt yfir Wilson og utanríkisráðherra hans, James Callaghan.
Þótt verk Styrmis Gunnarssonar sé vissulega varnarrit fyrir Geir Hallgrímsson, er
höfundur ekki blindur á trúnaðarvin sinn, en orðar alla gagnrýni varlega. Eitt dæmi er
prófkjör sjálfstæðismanna í Reykjavík fyrir þingkosningar 1983, þar sem Albert
Guðmundsson lenti í fyrsta sæti og Geir, formaður flokksins, í sjöunda sæti. Styrmir
rifjar upp, að fast hafi verið lagt að Geir að breyta prófkjörsreglum svo, að kjósendur
tölusettu frambjóðendur í stað þess að krossa aðeins við þá. Geir hafi hins vegar verið
ófáanlegur til þess. Í þessu máli var framkoma Geirs sjálfskæð (self-defeating, eins og
Bretar segja). Hann lagði andstæðingi sínum vopnin upp í hendurnar. Albert var
vinsæll maður, svo að fleiri voru reiðubúnir að kjósa hann en Geir, en ekki hefðu allir
kjósendur Alberts samt viljað fá hann í fyrsta sæti. Fullyrða má, að Geir hefði við
tölusetningu fengið flest atkvæði frambjóðenda í fyrsta sæti (því að nánast allir kjósendur hans hefðu sett hann í það sæti). Hann hefði ef til vill ekki fengið góða kosningu, en hann hefði ekki hlotið herfilega útreið. Úrslit prófkjörsins mörkuðu endalok
stjórnmálaferils Geirs, þótt það tæki hann nokkurn tíma að viðurkenna það. Annað
dæmi er, að Geir lét í formannstíð sinni jafnan kjósa í þingflokki sjálfstæðismanna um
ráðherraefni flokksins í stað þess að kanna hug þingmanna og gera síðan tillögu til
þingflokksins um fulltrúa hans í ríkisstjórn. Þannig missti Geir vald á atburðarásinni,
og úr varð vandræðagangur, þar sem hver otaði sínum tota. Í Geir bjó sterk tilhneiging
til þess að treysta því, að einhverjir aðrir leystu úr erfiðum málum. En lífið býður
sjaldnast upp á slíka undankomuleið.

588

STJÓRNMÁL
&
STJÓRNSÝSLA

Bókadómar

Ein stærstu mistök Geirs Hallgrímssonar voru að grípa ekki í taumana eftir hina
óraunhæfu sólstöðusamninga 1977. Ekki kemur nógu skýrt fram í bók Styrmis, hver
meginástæðan var: Geir treysti helsta efnahagsráðgjafa sínum, Jóni Sigurðssyni hjá
Þjóðhagsstofnun, sem hafði reiknað út, að samningarnir fengju hugsanlega staðist.
Þetta var þvert á það, sem dr. Þráinn Eggertsson hagfræðingur, síðar prófessor, taldi í
skorinorðri grein í Vísi þetta ár. Geir hafði rök Þráins að engu. Honum fannst
þægilegt að trúa sérfræðingum, sérstaklega ef þeir sögðu honum, að ekkert þyrfti að
gera. Hann áttaði sig ekki heldur á því, þótt honum væri margbent á það, að Jón
Sigurðsson var Alþýðuflokksmaður af lífi og sál, bróðursonur Haraldar Guðmundssonar ráðherra og fór sjálfur í framboð nokkrum árum síðar. Annað dæmi um tregðu
Geirs Hallgrímssonar til að hrifsa til sín frumkvæði með snöggum útleikjum er, að
hann skyldi ekki krefjast þess að fá að mynda minnihlutastjórn Sjálfstæðisflokksins,
eftir að vinstri stjórn Ólafs Jóhannessonar sprakk í árslok 1979. Gunnar Thoroddsen
vildi slíka minnihlutastjórn, og hefði raunar verið snjallt að leiða hann þar í forsæti. Þá
hefði metnaði Gunnars hugsanlega verið fullnægt. En þess í stað var mynduð
minnihlutastjórn Alþýðuflokksins með hlutleysi Sjálfstæðisflokksins, og uppnám varð
innan Sjálfstæðisflokksins.
Styrmir Gunnarsson nefnir í bók sinni „Leiftursókn gegn verðbólgu“, sem var
yfirskrift kosningastefnuskrár Sjálfstæðisflokksins 1979. Hann hefur það eftir Þorsteini
Pálssyni, að höfundur hennar hafi verið Jónas H. Haralz hagfræðingur, og er það rétt.
Hitt hefði mátt fljóta með, að sjálfur samdi Þorsteinn Pálsson yfirskriftina, en það var
umfram allt hún, sem fældi kjósendur frá flokknum. Þótti orðið „leiftursókn“ minna
um of á hernaðarbrölt Adolfs Hitlers. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði kosningabaráttunni
1979. Hann fór þá ekki að ráðum þaulvanra kosningastjóra: Þegar vel gengur í
skoðanakönnunum, þá á umfram allt að reyna að halda í fylgið og fara varlega. Ef illa
gengur, þá getur hins vegar verið rétt að bjóða upp á afdráttarlausari stefnu, því að þá
er eitthvað að vinna, en ekki aðeins einhverju að tapa. En afleiðingin af hinum smáa
sigri Sjálfstæðisflokksins 1979 (sem var í raun ósigur miðað við aðstæður) var, að
Gunnar Thoroddsen eygði möguleika til að mynda stjórn með sér í forsæti.
Stjórnarmyndun hans var enn einn áfanginn á niðurleið Geirs Hallgrímssonar. Styrmir
hefur hins vegar eflaust rétt fyrir sér um það, að sá stóri munur var á Geir og Gunnari,
að Geir hefði aldrei getað hugsað sér að kljúfa Sjálfstæðisflokkinn, jafnvel þótt hann
hefði orðið undir í glímu þeirra tveggja, en Gunnar gældi áreiðanlega við þá hugmynd.
Gunnar var vissulega ekki skoðanalaus, en Geir hafði miklu sterkari stjórnmálasannfæringu og var reiðubúinn til að fórna einhverju fyrir hana.
Margt er fróðlegt í bók Styrmis Gunnarssonar. Eitt dæmi er af aðdraganda borgarstjórnarkosninganna 1982. Styrmir segir, að þá snemma árs hafi einn þingmaður
Alþýðubandalagsins, Ólafur Ragnar Grímsson, boðið Albert Guðmundssyni að verða
borgarstjóri í samstarfi við vinstri flokkana, færi hann fram með sérlista eða klyfi sig
frá Sjálfstæðisflokknum eftir kosningar. Davíð Oddsson hafði þá í prófkjöri unnið
fyrsta sætið á lista flokksins, en Albert hafnað í þriðja sæti. Talið var líklegt, að vinstri
flokkarnir misstu þann meiri hluta, sem þeir höfðu unnið í kosningunum fjórum árum
áður. Við þetta boð Ólafs Ragnars færðist Albert allur í aukana innan Sjálfstæðis-
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flokksins, og hefur Styrmir eftir Ingólfi Jónssyni frá Hellu, sem hafði þá nýlega hitt
Albert: „Harkan í manninum er slík, að það er eitthvað í þessu máli, sem við ekki
vitum.“ Hér get ég þó bætt því við, að Davíð Oddsson sá við Albert. Hann vissi vel,
að Albert myndi eftir hugsanlegan sigur sjálfstæðismanna reyna að ná frekari völdum
og vegtyllum í borgarstjórn með hótunum og afarkostum. Þegar setja átti saman
framboðslistann fyrir kosningar og Davíð lét ekki undan öllum kröfum Alberts,
kvaðst Albert ekki taka sæti á listanum. Þá sagði Davíð hinn rólegasti: „Ef þú ferð af
listanum, Albert, þá hef ég tryggt, að Birgir Ísleifur Gunnarsson tekur þitt sæti, þriðja
sætið. En jafnvel þótt þú farir af listanum, Albert, þá vona ég, að þú haldir áfram að
koma á árshátíðina hjá okkur í Varðarfélaginu.“ Þá glúpnaði Albert og hætti við að
fara af listanum. Gert var skriflegt samkomulag við hann um, að við sigur Sjálfstæðisflokksins yrði hann forseti borgarstjórnar með þeim venjulegu réttindum og skyldum,
sem fylgja þeirri stöðu.
Styrmir segir í bók sinni frá því, að Geir Hallgrímsson hafi sumarið 1982 kallað þá
Þorstein Pálsson og Davíð Oddsson á sinn fund (og Kjartans Gunnarssonar, þáverandi
framkvæmdastjóra) til að skýra þeim frá því, að hann myndi ekki gefa kost á sér til
formanns á landsfundi flokksins 1983 og að hann vildi annan hvorn þeirra sem
eftirmann. Tók Geir þó fram, að hann teldi Davíð sigurstranglegri. Síðan hefur
Styrmir eftirfarandi eftir Steinari J. Lúðvíkssyni, sem rætt hafði við Þorstein: „Í viðræðum Þorsteins og Davíðs lagði Þorsteinn það til, að Davíð færi í framboðið og
taldi, að hann sem borgarstjóri ætti meiri möguleika á sigri. Niðurstaðan varð samt sú,
að Þorsteinn færi fram, enda taldi Davíð sig hafa ærinn starfa við stjórn Reykjavíkurborgar.“ Þessa sögu kann ég öðru vísi. Geir lagði málið fyrir þá Þorstein og Davíð á
tveimur fundum. Þegar Þorsteinn þagði, en gerði ekki tillögu um Davíð, ákvað Davíð
að gera tillögu um Þorstein, enda taldi hann sig þurfa að einbeita sér að borgarmálum.
Þeir Þorsteinn og Davíð voru líka gamlir vinir, nánast fóstbræður. Það kom Davíð
síðan mjög á óvart, þegar Þorsteinn lagði til við landsfund sjálfstæðismanna 1983 eftir
að hafa borið sigurorð af Friðrik Sophussyni og Birgi Ísleifi Gunnarssyni í formannskjöri, að landsfundarmenn kysu Friðrik sem varaformann, ekki Davíð. Hafði Þorsteinn
ekki rætt þetta við Davíð. Eftir það taldi Davíð sig ekki eins skuldbundinn Þorsteini
og ella. Hann bauð sig fram til varaformanns 1989, í óþökk Þorsteins, þótt fátt væri
sagt, og síðan til formanns 1991 og felldi þá Þorstein. Ein ástæðan til þess, að margir
fylgdu Davíð þá, var, að þeir höfðu séð, hvernig Þorsteini hafði mistekist að halda
saman stjórn 1987–1988. Hann virtist ekki geta unnið með forystumönnum annarra
flokka.
Bók Styrmis Gunnarssonar um átökin í Sjálfstæðisflokknum 1970–1991 er barmafull af fróðleik, oft óvæntum. Hún er lipurlega skrifuð og um mikil og hörð átök, sem
öll þjóðin fylgdist með agndofa. Hún er líka merkileg söguleg heimild. Ég fann engar
stórar villur í henni. Höfundur er sanngjarn og beiskjulaus, og vörn hans fyrir trúnaðar vin sinn er vel af hendi leyst, þótt ekki verði allir sammála honum.

