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Í umsögn gagnrýnanda kemur meðal annars eftirfarandi fram: "Á heildina litið er hér … á ferðinni 
athyglisverð samantekt á harmrænum örlögum nokkurra Íslendinga á yfirráðasvæði þýzkra nazista á 
dögum heimsstyrjaldarinnar síðari."  
 
 
HARMRÆN ÖRLÖG UNDIR HAKAKROSSI  
 
Um fátt ef nokkuð hefur verið eins mikið skrifað í veröldinni og atburði síðari heimsstyrjaldar, Þriðja 
ríkið og nazismann. Svo virðist sem „fyrirbærið“ nazisminn hafi seiðmagnað aðdráttarafl á fróðleiksfúst 
fólk á öllum tímum og með hverri nýrri kynslóð sem vex upp eftir því sem fjær líður hinum mikla 
hildarleik kvikni nýr áhugi á að fræðast um þetta skamma en afdrifaríka tímabil í sögu Evrópu og 
mannkynsins. Út á slíkan áhuga er gert með útgáfu bókar sem þeirrar sem hér er til umfjöllunar.  
 
Þar sem hið herlausa Ísland var snemma í stríðinu hernumið af Bretum en ekki Þjóðverjum, sem 
mánuði áður höfðu lagt Danmörku og Noreg undir sig, komust Íslendingar ekki í þá nánu snertingu við 
nazismann og Þýzkaland Hitlers sem þessar tvær nánustu skyldþjóðir okkar gerðu. Þeir Íslendingar 
sem komust í nána snertingu við nazismann og Þriðja ríkið voru því aðeins einstaklingar sem dvöldu á 
valdatíma nazista í Þýzkalandi eða í Noregi og Danmörku á stríðsárunum. Bókin Berlínarblús eftir 
Ásgeir Guðmundsson fjallar um valda einstaklinga úr þessum hópi Íslendinga. Bókin kom fyrst út hjá 
Skjaldborg árið 1996, en kemur nú út endurskoðuð og aukin hjá bókaútgáfunni Skruddu.  
 
Af þeim mönnum hverra örlög eru rakin í bókinni fá fjórir áberandi mesta umfjöllun. Það eru Ólafur 
Pétursson, Björn Sv. Björnsson, Guðmundur Kamban og Jón Leifs. Um Ólaf og Björn er fjallað sem 
„meðreiðarsveina“ nazista, Jón sem fórnarlamb en Guðmundur er skilgreindur sem „á gráu svæði“.  
 
Í formála segir höfundur: „Þegar fjallað er um Íslendinga þá, sem störfuðu fyrir Þjóðverja eða áttu 
samskipti við þá í heimsstyrjöldinni síðari, vaknar óhjákvæmilega sú spurning, hvers vegna þeir gengu 
til liðs við þýska nasista. Þá verður að hafa í huga, að fjórði áratugurinn var það tímabil á 20. öldinni, 
þegar ýmiss konar hugmyndafræði hafði mjög sterk áhrif á unga menn. Skilin voru skörp milli nasisma 
og kommúnisma, og menn tóku afdráttarlausa afstöðu með eða á móti. Margir, sem tóku trú á 
einhverja hugmyndafræði, áttu það sammerkt, að þeir glötuðu hæfileikanum til að leggja gagnrýnið 
mat á menn og málefni, og þeim var gersamlega fyrirmunað að sjá nokkra annmarka á því stjórnarfari, 
sem þeir töldu hið eina rétta. Þetta átti við um þá Íslendinga, sem störfuðu fyrir Þjóðverja með ýmsum 
hætti í heimsstyrjöldinni síðari. Þeir gengu fyrst og fremst til liðs við þá af hugsjónaástæðum.“  
 
Það er mikilvægt að höfundur veki með þessum hætti athygli á því að ósanngjarnt kann að vera að 
dæma þá „ungu menn“ sem þetta á við um út frá forsendum nútíðarinnar – ekki sízt með tilliti til hins 
fornkveðna að „sigurvegarinn skrifar söguna“. En það er hins vegar mikil einföldun að fullyrða að þeir 
Íslendingar sem studdu málstað Þjóðverja í styrjöldinni eða áttu við þá samstarf hafi „glatað 
hæfileikanum til að leggja gagnrýnið mat á menn og málefni“ og þeim hafi verið „gersamlega 
fyrirmunað að sjá nokkra annmarka“ á stjórnarfari Hitlers-Þýzkalands.  
 
Það mætti jafnvel halda því fram, að með því að rekja feril og stríðstímaathafnir manna eins og Ólafs 
Péturssonar eða Björns Sv. Björnssonar í slíkum smáatriðum eins og gert er í bókinni sé verið að velta 
sér upp úr ógæfu manna sem nú eru löngu látnir en eiga afkomendur og ættingja sem hafa í áratugi 
þurft að líða fyrir það orðspor sem þessar athafnir þeirra sköpuðu þeim. Því þetta er sannarlega ekki í 
fyrsta sinn sem saga þessara manna er sögð. Það sem þó mælir með útgáfu Ásgeirs Guðmundssonar 
af þessari margsögðu sögu er að hún er mun vandaðri sagnfræði en líta má í bókinni „Íslenskir 
nasistar“ eftir bræðurna Hrafn og Illuga Jökulssyni frá árinu 1988 og vakti mikla athygli á sínum tíma.  
 
Þó mætti sagnfræði Ásgeirs á köflum vera vandaðri. Reyndar má rekja ástæðuna fyrir endurútgáfu 
bókarinnar að einhverju leyti til gagnrýni á vinnubrögð höfundar í frumútgáfunni frá árinu 1996, svo 
sem varðandi meðferð heimilda (sbr. t.d. þessi skrif Vilhjálms Arnar Vilhjálmssonar: 
http://postdoc.blog.is/blog/postdoc/entry/986932/).  



 
Gagnrýna má að höfundur lætur frekar þröngt, íslenzkt sjónarhorn stýra umfjölluninni, sem lýsir sér 
meðal annars í þeirri áherzlu sem lögð er á einkalíf þeirra sem um er fjallað. Óskandi væri að höfundur 
setti í víðara samhengi þá atburðarás sem „söguhetjur“ hans taka þátt í. Til að mynda þætti 
undirrituðum það hafa nokkurt skýringargildi fyrir ákvörðun Björns Sv. Björnssonar að gerast 
sjálfboðaliði í Waffen-SS (það sama á við um aðra Íslendinga sem það gerðu) að nefna, að í Waffen-
SS þjónuðu alls um 16.000 Norðurlandabúar – um 7.000 Danir, 6.000 Norðmenn, tæplega 3.000 
Finnar og meira að segja 300 sænskir sjálfboðaliðar. Með það í huga er sú staðreynd, að einn og einn 
Íslendingur skyldi líka hafa sótzt eftir að ganga í raðir þessara sveita sem síðar áttu eftir að verða 
alræmdar, ekki eins einstök og sumir kunna annars að halda. Ítarlegar rannsóknir liggja fyrir á sögu 
norrænu Waffen-SS-liðanna, sem hefði mátt vísa til (t.d. Under hagekors og Dannebrog eftir Claus 
Bundgård Christensen, Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith, Kaupmannahöfn 1998).  
 
Undrun vekur að í nýju útgáfunni er ein aðalpersóna bókarinnar, Ólafur Pétursson, rangfeðraður í 
efnisyfirliti. Reyndar eru misritunarvillur allmargar í bókinni.  
 
Á heildina litið er hér þó á ferðinni athyglisverð samantekt á harmrænum örlögum nokkurra Íslendinga 
á yfirráðasvæði þýzkra nazista á dögum heimsstyrjaldarinnar síðari. 

 


