
1 

 

 

Efnisyfirlit 

 

Ágrip .......................................................................................................................................... 3 

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

I. kafli – Vetrarstríðið .............................................................................................................. 6 

1.1 Sögulegur inngangur. ....................................................................................................... 6 

1.2 Vetrarstríðið í íslenskum dagblöðum og landsmálablöðum. ............................................ 8 

1.3 Fréttaflutningur „lýðræðisblaðanna“. ............................................................................. 10 

II. kafli – Samúð með Finnum............................................................................................... 12 

2.1 Fyrstu viðbrögð: Fullveldisdagurinn 1939. .................................................................... 13 

2.2 Samúðardagurinn 1. desember. ...................................................................................... 14 

2.3 Aðdáun á Finnum. .......................................................................................................... 15 

2.4 Karlmennskulund og kvenhetjur. ................................................................................... 16 

2.5 „Til Finnlands“. .............................................................................................................. 18 

2.6 Aukinn áhugi á Finnlandi. .............................................................................................. 19 

2.7 Finnsk börn í íslenskt fóstur. .......................................................................................... 20 

III. kafli – Finnlandssöfnunin ............................................................................................... 22 

3.1 Finnlandsdagurinn: Opnunarhátíð Finnlandssöfnunarinnar. .......................................... 22 

3.2 Framkvæmd og gangur söfnunarinnar. .......................................................................... 24 

3.3 Fram úr björtustu vonum. ............................................................................................... 26 

3.4 Ráðstöfun söfnunarfjár. .................................................................................................. 27 

3.5 Erlend viðbrögð við Finnlandssöfnun Íslendinga. ......................................................... 28 

3.6 Tölfræði Finnlandsöfnunarinnar. ................................................................................... 30 

3.7 Safnaðist mikið fé í Finnlandssöfnuninni? ..................................................................... 31 

VI. kafli – Skýringar á afstöðu Íslendinga ........................................................................... 33 

4.1 Ísland og Finnland, vestræn lýðræðisríki. ...................................................................... 33 

4.2 Íslendingar og Finnar, útverðir norrænar menningar. .................................................... 34 

4.3 Íslendingar og Finnar, frelsiselskandi smáþjóðir. .......................................................... 36 

V. kafli – Íslenskir sjálfboðaliðar í vetrarstríðinu ............................................................... 38 

5.1 Snorri Hallgrímsson. ...................................................................................................... 38 

5.2 Herlæknir á norðurvígstöðvunum. ................................................................................. 40 

5.3 „Afdramatísering“. ......................................................................................................... 41 



2 

 

5.4 Gunnar Finsen. ............................................................................................................... 42 

5.5 Aflimun í Kokkola. ........................................................................................................ 43 

5.6 Þórarinn Sigmundsson og Ásgeir M. Einarsson. ............................................................ 45 

5.7 Heræfingar í Loviisa. ...................................................................................................... 46 

5.8 Heimförin og framhaldsstríðið. ...................................................................................... 47 

Niðurstöður ............................................................................................................................. 49 

Viðauki .................................................................................................................................... 52 

Heimildaskrá ........................................................................................................................... 54 

 

  



3 

 

Ágrip 

 

30. nóvember 1939 hófst hið tæplega fjögurra mánaða vetrarstríð á milli Finnlands og 

Sovétríkjanna þegar Rauði herinn réðst yfir landamæri Finnlands. Innrásin vakti sterk 

viðbrögð víða um lönd og var hún fordæmd af alþjóðasamfélaginu. Varnarbarátta Finna þótti 

aðdáunarverð en þeir voru fyrsta hlutlausa smáþjóðin sem setti landvinningum 

einræðisríkjanna stólinn fyrir dyrnar. Á Íslandi vakti stríðið mikla athygli og fádæma 

viðbrögð sem komu af stað þjóðfélagsumræðu er birtist víða. Flestir Íslendingar höfðu samúð 

með Finnum og fylltust aðdáun á baráttuþreki þeirra í hinu ójafna tafli. Stjórnmálaflokkar, 

félög og einstaklingar, m.a. allir helstu áhrifamenn landsins, tóku afstöðu til stríðsins og 

fullveldisdagurinn árið 1939 breyttist í sannkallaðan samúðardag Finnum til heiðurs. Rauði 

kross Íslands og Norræna félagið á Íslandi gengust fyrir umfangsmikilli fjársöfnun Finnum til 

handa og varð þetta stærsta fjársöfnun sem farið hafði fram á Íslandi til þessa. Enn fremur 

gerðust fjórir Íslendingar sjálfboðaliðar í vetrarstríðinu og fóru til Finnlands. Þetta voru þeir 

Ásgeir M. Einarsson, Gunnar Finsen, Snorri Hallgrímsson og Þórarinn Sigmundsson. 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina frá samúð og samhug Íslendinga með Finnum 

veturinn 1939-1940. Atburðarás fyrstu daga styrjaldarinnar er rakin en þá var efnt til 

fjöldafunda og hópgangna víðsvegar um landið. Enn fremur er afstaða Íslendinga til stríðsins 

og Finna skoðuð út frá samúðarorðræðunni sem birtist í helstu dagblöðum landsins á 

tímabilinu sem stríðið stóð yfir en jafnframt er fréttaflutningur þeirra blaða sem ýttu undir 

samhug með Finnum kannaður. Færð eru rök fyrir því hvað leiddi til hinnar víðtæku 

samúðarhreyfingar hér á landi með tilliti til almennra viðbragða Vesturlandabúa, einkum 

Norðurlandaþjóða. Einnig er stuðningur Íslendinga við Finna í stríðinu skoðaður. Framkvæmd 

og árangri Finnlandssöfnunarinnnar er lýst ítarlega með hliðsjón af alþjóðlegu 

Finnlandshjálpinni. Saga íslensku sjálfboðaliðanna í vetrarstríðinu er rakin en henni hefur 

ekki verið gerð mikil skil áður. 
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Inngangur 

 

 

Vetrarstríðið á milli Finna og Sovétmanna árin 1939-1940 er einn af þeim atburðum sem 

hlotið hafa hlutfallslega litla athygli fræðimanna. Heimildir hafa setið eftir í rykföllnum 

skjalageymslum og stríðið fallið í skuggann af öðrum atburðum. Ástæðan er m.a. sú að stríðið 

átti sér stað á tímabilinu á milli innrásar Þjóðverja í Pólland í september 1939 og sigra þeirra í 

Vestur-Evrópu hálfu ári síðar. Vetrarstríðið er því iðulega flokkað sem hluti af því 

heimssögulega tímabili sem nefnt er „seinni heimsstyrjöldin“ án þess þó að hafa verið 

beinlínis liður í atburðarás hennar. Engu að síður var vetrarstríðið mikilvægur atburður í sögu 

heimsstyrjaldarinnar og hafði sín áhrif á samskipti stórveldanna.
1
 Þó að það hafi síðar fallið í 

skuggann af mörgum hamförum heimsstyrjaldarinnar, vakti vetrarstríðið sterk viðbrögð 

samtímamanna.  

 Vörn Finna gegn risanum í austri snerti þannig hug og hjörtu almennings víða um lönd 

veturinn 1939-1940. Hún minnti á klassískar sagnir á borð við baráttu Davíðs og Golíats eða 

vörn hinna þrjúhundruð Spartverja gegn heimsveldi Persa í Laugaskarði. Göran Andolf 

sagnaritari sænsku sjálfboðaliðanna sem héldu til hjálpar Finnum, kemst svo að orði, að 

stríðinu hafi verið líkt við „krossför lýðræðis gegn einræði, kristindóms gegn guðleysi, 

menningu gegn villimennsku eða í stuttu máli sagt, hins góða gegn því illa.“2  

Viðbrögð Íslendinga við innrásinni í Finnland voru tvenns konar. Mikill meirihluti 

landsmanna tók afstöðu með Finnum gegn sovétstjórninni og hafði fulla samúð með þeim. Í 

minnihluta voru kommúnistar sem réðu fyrir Sósíalistaflokknum og fylgdu sovétstjórninni 

fast að málum. Þeir tóku ekki þátt í hinni víðtæku hreyfingu til stuðnings Finnum heldur 

gagnrýndu hana harðlega. Hluti Sósíalistaflokksins kvarnaðist úr honum undir forystu 

formannsins þegar kommúnistar fengu því ráðið að flokkurinn neitaði að fordæma innrásina. 

Þótt svo ætti að heita að flokkurinn tæki ekki opinberlega afstöðu til vetrarstríðsins reyndu 

þeir forystumenn hans sem eftir sátu og málgögn flokksins á allan hátt að réttlæta innrásina.
3
  

Sósíalistar kölluðu yfir sig mikla andúð í samfélaginu vegna þessarar afstöðu. 

Alþingismenn úr öllum öðrum flokkum skrifuðu undir yfirlýsingu um að þeir teldu virðingu 

                                                 
1
 Henrik Meinander. „Finland and the Great Powers in World War II. Ideologies, Geopolitics, Diplomacy“. 

Finland in World War II. History, Memory, Interpretations. (Leiden, 2012), bls. 93-139, bls. 64. 
2
 Göran Andolf. „Svenska Frivilligkåren“. Svenska frivilliga i Finland 1939-1944. (Stokkhólmur, 1989), bls. 39-

188, bls. 46. 
3
 Einar Olgeirsson. Kraftaverk einnar kynslóðar. Jón Guðnason skráði. (Reykjavík, 1983), bls. 379 ; Einar 

Olgeirsson. Ísland í skugga heimsvaldastefnunnar. Jón Guðnason skráði. (Reykjavík, 1980), bls. 52. Sjá einnig 

skrif Brynjólfs Bjarnasonar um vetrarstríðið í Rétti 1940: Brynjólfur Bjarnason. „Erlend viðsjá“. Réttur XXV. 

árg. 1940, bls. 45-62. 
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Alþingis misboðið með þingsetu sósíalista.
4
 Sjálfir kölluðu sósíalistar aðfarir þessar 

„Finnagaldur“ og báru ekki barr sitt að nýju fyrr en árið 1941 þegar Sovétríkin drógust inn í 

styrjöld með vesturveldunum gegn Þýskalandi Hitlers. 

 

Afstaða Sósíalistaflokksins til vetrarstríðsins og viðbrögð annarra stjórnmálaflokka við 

henni er vissulega mikilvægur þáttur í birtingamynd stríðsins á Íslandi. En þessum þætti hafa 

þegar verið gerð margvísleg skil og verður því ekki um hann fjallað í þessari ritgerð.
5
 Hins 

vegar verður sjónum beint að þeim samhug og samúð sem vaknaði með Íslendingum í garð 

Finna. Í því skyni verður sérstaklega fjallað um fjársöfnun Íslendinga þeim til handa og að 

lokum verður saga íslenskra sjálfboðaliða í finnska vetrarstríðinu rakin. 

 Helstu rannsóknarspurningar eru þessar: Hver var afstaða Íslendinga til Finna 

veturinn 1939-1940 og hvernig kom hún fram? Hvernig var Finnlandssöfnuninni háttað og 

hve umfangsmikill var þessi efnislegi stuðningur við Finna? Hverjir voru þeir Íslendingar sem 

héldu til Finnlands til stuðnings Finnum? Hvernig vegnaði þeim í stríðinu og hvers vegna 

gerðust þeir sjálfboðaliðar? 

Við gerð þessarar ritgerðar var að mestu notast við frumheimildir, einkum dagblöð 

sem endurspegla orðræðu Íslendinga um vetrarstríðið og varpa jafnframt ljósi á atburðarásina 

á Íslandi sem og hugmyndir fólks um styrjöldina og styrjaldaraðila. Í þessu skyni var 

rannsókninni einkum beitt að helstu dagblöðum og flokksblöðum þessa tíma, Alþýðublaðinu, 

Morgunblaðinu, Tímanum, Vísir og Þjóðviljanum. 

Við rannsókn á Finnlandssöfnuninni var einna helst notast við gögn úr skjalasafni 

Rauða kross Íslands. Skjalasafnið er ekki opinbert safn og á starfslið samtakanna skilið þökk 

fyrir liðleika í garð höfundar. Í kaflanum um íslensku Finnlandsfaranna er jafnframt notast við 

frumheimildir, þó aðeins efni sem fyrir liggur frá hendi viðkomandi manna í fjölmiðlum.  

                                                 
4
 Alþingistíðindi. B-D. 1939, bls. 1341. 

5
 Sjá t.d.: Þór Whitehead. Milli vonar og ótta. Ísland í síðari heimsstyrjöld. (Reykjavík, 1995), bls. 59-70; Þór 

Whitehead. Sovét-Ísland, óskalandið. Aðdragandi byltingar sem aldrei varð 1921-1946. (Reykjavík, 2010), bls. 

358-364. Hér má einnig nefna BA-ritgerð Jóns Lárussonar í sagnfræði við Háskóla Íslands árið 1998, „Bræður 

munu berjast. Deilurnar innan Sósíalistaflokksins í kjölfar griðasáttmálans og innrásar Sovétríkjanna í Finnland“.  
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I. KAFLI 

Vetrarstríðið 

 

 

1.1 Sögulegur inngangur. 

Ástæður vetrarstríðsins liggja í sameiginlegri sögu Finna og Rússaveldis en jafnframt í 

stórveldastefnu Sovétríkjanna í aðdraganda seinni heimsstyrjaldarinnar. Finnland var eitt af 

þeim löndum sem Rússar veittu sjálfstæði í kjölfar fyrri heimsstyrjaldar og byltinganna 1917. 

Árið 1918 hófst síðan borgarastríð í Finnlandi þar sem hvítliðar með aðstoð Þjóðverja börðust 

gegn finnskum bolsévikum sem stefndu að sameiningu landsins við Sovét-Rússland.
1
 

Úr þessum jarðvegi spruttu hinar dýpri ástæður vetrarstríðsins. Vissulega hafði Jósef 

Stalín fullan hug á því að endurreisa landamæri rússneska keisaradæmisins en til skemmri 

tíma litið lágu höfuðástæður innrásarinnar í nálægð Finnlands við aðra stærstu borg 

Sovétríkjanna, Leníngrad. Þessi staðreynd var miðlæg í rússneskri öryggisstefnu og hafði 

verið síðan borgin var stofnuð á 18. öld.
2
 Á 4. áratug 20. aldar taldi sovétstjórnin helstu 

ógnina við öryggi sitt koma frá Þýskalandi en Rauði herinn mat stöðuna þannig að búast 

mætti við innrás Þjóðverja í gegnum Finnland og Eystrasaltsríkin. Leiðtogar hersins töldu 

bestu vörnina felast í því að hernema Eystrasaltslöndin á undan Þjóðverjum og gera viðlíka 

ráðstafanir í Finnlandi.
3
 

Þrátt fyrir að finnsk stjórnvöld hefðu undirritað griðasáttmála við Sovétríkin árið 1932 

og lýst yfir hlutleysi þóttist sovétstjórnin sannfærð um Finnlandi yrði að stökkpalli þýskrar 

innrásar á einn eða annan hátt. Í viðræðum Finna og Sovétmanna árið 1938 og fram til 

haustsins 1939 reyndi sovétstjórnin án árangurs að gera við Finna samvinnu- og 

vináttusamning sem lofaði aðstoð ef Þjóðverjar réðust á Finnland.
4
 Staðan breyttist þó til 

muna eftir að Stalín gerði griðasáttmála við Adolf Hitler í ágúst 1939 og Þjóðverjar 

viðurkenndu Eystrasaltsríkin og Finnland sem hluta áhrifasvæðis Sovétríkjanna. Stalín fékk 

þannig frjálsar hendur til að þvinga „vináttusamninga“ upp á Eystrasaltsríkin sem síðar leiddu 

til innlimunar þeirra í Sovétríkin. 

 Í október 1939 héldu viðræður Sovétmanna og Finna áfram en Kremlverjar hurfu nú 

frá þeim aðferðum sem notaðar höfðu verið gegn Eystrasaltsríkjunum.
5
 Þess í stað báru þeir 

                                                 
1
 David Kirby. A Concise History of Finland. 4. útg. (Cambridge, 2009), bls. 162. 

2
 Robert Edwards. Hvid død. Þýð.: Roger Ødegaard og Morten Sand Andersen. (Osló, 2008), bls. 23.  

3
 Carl Van Dyke. The Soviet Invasion of Finland 1939-1940. (London, 1997), bls. 1-2. 

4
 Sama heimild, bls. 2-3. 

5
David Kirby. A Concise History of Finland, bls. 206. 



7 

 

landakröfur upp við Finna. Þeir kröfðust þess að Finnar létu þeim eftir land í Karelíu þannig 

að landamærin færðust lengra frá Leníngrad. Víggirðingar Finna á Kyrjálaeiði, 

Mannerheimlínan, yrðu eyðilagðar og Sovétríkin fengju eyjar í Finnska flóa leigðar um 

ákveðinn tíma.
6
 Finnar höfnuðu þessum kröfum og þóttust sannfærðir um að Sovétmenn 

myndu ekki dirfast að lýsa yfir stríði til að þvinga þær fram. Rauði herinn hafði þó þegar hafið 

undirbúning að innrás í Finnland þegar viðræður féllu niður um miðjan nóvembermánuð 

1939.
7
 

30. nóvember 1939 lagði hálf milljón sovéskra fótgönguliða auk skriðdrekasveita, 

stórskotaliðs og herflugvéla, af stað yfir landamæri Finnlands og Sovétríkjanna á fjórum 

stöðum. Til varnar voru 140 þúsund Finnar með örfáar, úreltar herflugvélar og nær enga 

skriðdreka.
8
 Kremlverjar bjuggust við auðveldum sigri en finnski herinn kom þeim og 

heiminum öllum á óvart með djarfri vörn og baráttuþreki. Þar að auki var landslagið þeim í 

hag og veturinn 1939-1940 óvenju kaldur. Í þessum aðstæðum var Rauði herinn var illa búinn 

til stríðs.
9
 Á snjóauðnum Norður-Finnlands og í óbyggðum vatna- og skógarhéraða Austur-

Finnlands mættu þúsundir illa búinna Sovétmanna „hvíta dauðanum“ af hendi vel þjálfaðra 

finnskra skíðahermanna eða urðu frostinu að bráð. 

Meginsókn Sovétmanna fór fram á Kyrjálaeiði norðan við Leníngrad og mætti þar 

sterkri vörn Finna við Mannerheimlínuna, svo nefnda eftir marskálkinum Carl Gustaf 

Mannerheim sem fór fyrir finnska heraflanum. Þar gekk Rauða hernum einnig illa fyrstu 

mánuði stríðsins en í febrúar 1940 náði hann loks að brjótast í gegn um línuna. Finnar voru þá 

orðnir uppgefnir á stríðinu og eina von þeirra, möguleg íhlutun Bandamanna, ekki talin geta 

komið þeim að fullum notum. Ástæðan var m.a. sú að ríkisstjórnir Noregs og Svíþjóðar 

neituðu að heimila herflutninga Bandamanna um löndin til Finnlands.
10

  

13. mars 1939 skrifuðu Finnar og Sovétmenn undir friðarsáttmála sem batt enda á 

vetrarstríðið. Sovétmenn fengu loks þau landsvæði sem þeir höfðu krafist í upphafi og meira 

til viðbótar en vetrarstríðið hafði skaðað orðspor Sovétríkjanna og sýnt fram á veikleika 

Rauða hersins. Á undangengnum árum hafði Stalín látið lífláta eða hneppa í þrældóm mikinn 

                                                 
6
 Robert Edwards. Hvid død, bls. 70. 

7
 Carl van Dyke. The Soviet Invasion of Finland, bls. 19-20. 

8
 Max Jakobson. The Diplomacy of the Winter War. An Account of the Russo-Finnish War, 1939-1940. 

(Cambridge, Massachusetts, 1961), bls. 166; William R. Trotter. A Frozen Hell. The Russo-Finnish Winter War 

of 1939-1940. (New York, 2000), bls. 42-44. 
9
 Henrik Meinander. „Finland and the Great Powers in World War II“, bls. 60. 

10
 David Kirby. A Concise History of Finland, bls. 213-214. 
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hluta af foringjaliði hersins og þessar hreinsanir höfðu átt drjúgan þátt í óförum Sovétmanna 

framan af stríðinu.
11

  

Hingað til hafa engin rússnesk skjöl fundist sem benda til þess að tilgangur 

innrásarinnar hafi í raun verið innlimun Finnlands í Sovétríkin.
12

 Hins vegar eru vísbendingar 

um að þetta hafi verið lokamarkmiðið. Á fyrstu dögum stríðsins settu Sovétmenn upp finnska 

leppstjórn á sovéska hernámssvæðinu í von um að auka áhrif sín í Finnlandi.
13

 Það vakti því 

bersýnilega fyrir Stalín að láta þessa stjórn taka formlega við völdum í landinu ef fullur sigur 

ynnist. Þegar litið er til hlutverks slíkra stjórna í Eystrasaltsríkjunum bendir allt til þess að 

Finnar hafi verið að berjast fyrir sjálfstæði sínu veturinn 1939-1940. Einnig má færa rök fyrir 

því að Finnar hefðu þurft að deila örlögum Eystrasaltsríkjanna ef þeir hefðu látið eftir kröfum 

Sovétmanna haustið 1939 í stað þess að berjast.
14

 

 

1.2 Vetrarstríðið í íslenskum dagblöðum og landsmálablöðum.  

Vetrarstríðið naut gífurlegrar athygli á Íslandi. Það var fyrst og fremst fréttaflutningur af 

gangi styrjaldarinnar sem hélt henni vakandi og hefur hann vaflaust átt þátt í að móta 

tilfinningar og hugmyndir fólks um styrjöldina og styrjaldaraðila. Dagblöðin birtu nákvæmar 

fregnir af vígstöðvunum nær daglega allan þann tíma sem stríðið stóð yfir og fór þar einnig 

fram stærstur hluti hinnar pólitísku umræðu og skoðanaskipta um stríðið. Á tímabilinu 1. 

desember 1939 til 14. mars 1940 voru birtar samanlagt hátt í 600 fréttir af styrjöldinni í 

flokksblöðunum þrem, Morgunblaðinu og Vísi.  

Til samans birtu blöðin að meðaltali nær sjö fréttir daglega og yfirleitt voru fregnir af 

stríðinu á forsíðum þeirra með áberandi fyrirsögnum.
15

 Eins og sjá má í 1. töflu voru flestar 

fréttir í Morgunblaðinu, enda var það stærsta blaðið, en Alþýðublaðið fylgdi fast á eftir. 

Minnst var fjallað um stríðið í Þjóðviljanum, vafalaust af pólitískum ástæðum, þó að ekki 

væri afgerandi munur á milli fjölda stríðsfrétta í þessu málgagni sósíalista og hinna 

dagblaðanna.  

 

 

 

                                                 
11

Harold Shukman. „Introduction“. Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940. E .N. Kulkov og O. A. 

Rzheshevsky tóku saman. (London, 2002), bls. xix-xxvi., bls. xxi-xxii. 
12

 A. O. Chubaryan. „Foreword“. Stalin and the Soviet-Finnish War 1939-1940. E. N. Kulkov og O. A. 

Rzheshevsky tóku saman. (London, 2002), bls. bls. xv-xviii, bls. xvi.  
13

 Carl van Dyke. The Soviet Invasion of Finland, bls. 57. 
14

 Henrik Meinander. „Finland and the Great Powers in World War II“, bls. 58. 
15

 Sjá 5.-8. töflur í Viðauka bls. 54-55. 
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 Desember 1939 Janúar 1940 Febrúar 1940 1.-14 mars 1940 

Morgunblaðið: 2,8 2,8 2,5 2,7 

Vísir: 1,6 1,6 2,0 1,6 

Tíminn: 0,9 1,3 0,9 0,5 

Alþýðublaðið: 2,4 2,2 1,4 1,8 

Þjóðviljinn: 1,3 1,1 1,2 1,6 

Alls: 6,9 6,7 6,5 6,8 

1. tafla: Meðalfjöldi frétta á dag af gangi vetrarstríðsins í helstu dagblöðum og flokksblöðum 

landsins. Blöðin komu misoft út og á það sérstaklega við um Tímann en þessar niðurstöður taka 

mið af því. Heimildir: Sjá 5.-8. töflur í Viðauka bls. 52-53. 

 

Taflan sýnir þó ekki vægi eða lengd fréttanna, hvort þær voru helstu forsíðufréttir eða minna 

áberandi frásagnir. Þegar leið á febrúar 1940 fór heldur að draga úr stórfréttum af 

vetrarstríðinu af ýmsum ástæðum. Þeim mun meira var þá flutt af fréttum um stríð 

Bandamanna og Þjóðverja enda nýjabrumið farið af atburðunum í Finnlandi. Þar að auki var 

þá farið að síga á ógæfuhliðina hjá Finnum en það var einmitt varnarbarátta þeirra sem hafði 

vakið hve mesta athygli. 

 

 
Desember 

1939 

Janúar 

1940 

Febrúar 

1940 

1.-14 mars 

1940 
Alls: 

Morgunblaðið: 13 17 16 8 54 

Vísir: 7 13 12 4 36 

Tíminn: 6 2 1 1 10 

Alþýðublaðið: 10 8 11 14 43 

Þjóðviljinn: 10 2 4 6 22 

Alls: 46 42 44 33 165 

2. tafla: Fjöldi ljósmynda tengdum vetrarstríðinu eftir blöðum og mánuðum. Heimildir: 

Alþýðublaðið, Morgunblaðið, Tíminn, Vísir og Þjóðviljinn 1. desember 1939-14. mars 1940. 

 

Blöðin birtu einnig mikið af ljósmyndum frá stríðinu og voru langflestar þeirra fengnar frá 

Finnum. Myndir af finnskum hermönnum voru helsta myndefnið fyrstu þrjá mánuði stríðins 

en Þjóðviljinn birti þó nokkrar myndir af Rauða hernum í desember 1939. Í janúar 1940 birtu 

blöðin þar að auki fjölda mynda af sovéskum hergögnum sem fallið höfðu í hendur Finna svo 

og myndir af sovéskum stríðsföngum. Auk mynda af finnskum hermönnum voru norrænir 

sjálfboðaliðar algengasta myndefnið í febrúar 1940 en í mars prýddu myndir af finnskum og 

sovéskum sögupersónum flestar fréttir enda var þá helst fjallað um friðarsamningana. 
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Myndbirtingarnar voru því í takt við gang stríðsins og myndaefnið það sem efst var á baugi á 

hverjum tíma, þó augsýnilega frá sjónarhorni Finna.
16

 

 

1.3 Fréttaflutningur „lýðræðisblaðanna“. 

Innihald greina og pistla allra umræddra blaða var oftar en ekki gildishlaðið. Það er óhætt að 

fullyrða að „lýðræðisblöðin“, sem svo nefndu sig til aðgreiningar frá málgögnum sósíalista, 

þ.e Morgunblaðið, Alþýðublaðið, Tíminn og Vísir, tóku afgerandi afstöðu með Finnum og 

gegn Sovétmönnum. Öll þessi blöð gengu hart fram í skrifum gegn Sovétríkjunum en Tíminn 

var að því er virðist ekki jafn hlutdrægur og hin blöðin þrjú.
17

 Þjóðviljinn var aftur á móti 

hallur undir málstað Sovétríkjanna og gaf varnarbaráttu Finna lítinn gaum.
18

 

„Lýðræðisblöðin“ réðust hart að Sovétríkjunum, einu stærsta ríki heimsins sem hafði 

lýst því yfir að það væri verndari smáþjóðanna. Níðingsskapurinn sem talinn var felast í 

innrásinni vegna yfirburða hervalds og stærðar Sovétríkjanna var óspart notaður í málflutningi 

og fréttum um stríðið. Það var ekki erfitt að taka þennan pól í hæðina enda blasti nakið 

ofbeldið við í fréttaflutningi blaðanna.  

Í Reykjavíkurbréfi Morgunblaðsins í febrúar 1940 kom túlkun blaðsins á stríðinu 

þannig fram: Rauði herinn, hin „asiatiska pest“, var að reyna að „leggja undir sig Finnland, 

svifta þjóðina frelsi sínu, myrða áhrifamenn hennar og æskulýð, og koma þar á blóðugri 

einvaldsstjórn.“
19

 Snemma í desember 1939 sakaði Alþýðublaðið Rauða herinn um að dreifa 

„eldi og dauða yfir Finnland“, brenna borgir og jafna þorp við jörðu. „Hver maður, sem heyrir 

um þessar aðfarir“, skrifaði blaðamaðurinn, „fyllist viðbjóði og skelfingu.“
20

  

 

Efni daglegra frétta þessara blaða var í grófum dráttum í takt við gang stríðsins og eftir 

bestu getu samtímamanna. Áherslur þeirra leyndu sér þó ekki. Helsta áherslan var á hina 

hetjulegu vörn finnska hersins og óbilandi baráttuþrek hans. Fréttir af ósigrum Finna voru afar 

sjaldgæfar, jafnvel eftir að febrúarsókn Sovétmanna var hafin og finnski herinn lét undan síga 

fram í mars 1940. Dæmigerðar voru fréttir af áhlaupum Sovétmanna á finnskar víggirðingar 

sem öllum var hrundið og Rauði herinn rekinn á flótta svo að gríðarlegt herfang féll í hendur 

Finnum. Þar að auki skrifuðu blöðin, sérlega Alþýðublaðið, allnokkuð um samstöðu 

                                                 
16

 Sjá 2. töflu. 
17

 Alþýðublaðið, Morgunblaðið, Tíminn og Vísir, 1. desember 1939-14. mars 1940. Eftirfarandi umfjöllun er 

einnig byggð á þessum heimildum. 
18

 Þjóðviljinn. 1. desember 1939-14. mars 1940.  
19

 „Reykjavíkurbréf“. Morgunblaðið. 25. febrúar 1940, bls. 5. 
20

„Verið á verði“. Alþýðublaðið. 6. desember 1939, bls. 2.   
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Norðurlandanna með Finnlandi og norrænu sjálfboðaliðasveitirnar vöktu mikla athygli, 

einkum í Morgunblaðinu.  

Frásagnir blaðanna gerðu einnig mikið úr slæmum aðbúnaði Rauða hersins, óánægju 

hermanna og mannfalli þeirra. Jafnframt var athygli beint að grimmd Sovétmanna, ekki síst 

vegna loftárása þeirra á finnskar borgir. Eftir eina slíka loftárás greindi Morgunblaðið svo frá: 

„Stalin hjelt hátíðlegt 60 ára afmæli sitt í dag með því að láta... varpa sprengjum yfir 

óvíggirtar borgir í Finnlandi“, þar á meðal þrjú sjúkrahús í höfuðborginni.
21

 „Grimmd Rússa 

er svo mikil“, mátti lesa í frétt blaðsins í janúar 1940, að þeir svifust þess ekki að „fljúga lágt 

yfir líkfylgd í þorpi einu í Finnlandi og skjóta á líkfylgdina úr vjelbyssum.“
22

  

Vafalaust hefðu fréttaskrif dagblaðanna ekki staðist nútímans kröfur um hlutlægni 

þrátt fyrir að skoðunum og gildishlöðnu efni væri að mestu haldið innan blaðagreina. Engu að 

síður voru fréttirnar byggðar á heimildum sem blöðunum bárust erlendis frá, yfirleitt frá 

London og Kaupmannahöfn og stundum beint frá fréttariturum í Finnlandi.  

Fréttaflutningur „lýðræðisblaðanna“ var í aðalatriðum ekki frábrugðin þeim sem 

tíðkaðist á þessum árum. Svona voru erlendar fréttir unnar og í grófum dráttum áttu þær við 

rök að styðjast eins og fram hefur komið í rannsóknum sagnfræðinga eftir lok stríðsins. 

Finnski fræðimaðurinn Max Jakobsson staðfestir þetta: Þrátt fyrir að finnskir hermenn hafi 

varla litið á sig sem „leikara í klassískum harmleik“ eins og vestrænir fjölmiðlar sáu hann, þá 

áttu orðtök á borð við; „einn Finni jafngildir tíu Rússum“, að mörgu leyti við rök að styðjast.
23

 

Það kom líka fyrir að „lýðræðisblöðin“ vitnuðu til frétta frá Moskvu og leyfðu lesendum 

sjálfum að dæma um trúverðugleika þeirra.  

Þess skal þó getið að þeir fréttaritarar í Finnlandi sem blöðin vitnuðu helst til dvöldust 

mestmegnis á hóteli í Helsinki, fjarri eldlínu stríðsins og byggðu fréttir sínar á opinberum 

tilkynningum frá finnskum hernaðaryfirvöldum. Bandaríski fræðimaðurinn William R. Trotter 

segir tilkynningarnar yfirleitt hafa verið hreinskilnar en þær voru stuttar og því hafi 

fréttaritararnir oft kryddað þær orðrómi eða eigin ímyndunarafli.
24

 

Hvað sem því líður þá voru fréttir af grimmd Rauða hersins ekki til þess að auka álit 

manna á Sovétríkjunum og ásamt daglegum fregnum af baráttu Finna áttu þær sinn þátt í 

mótun almenningsálitsins og þeirrar samúðaröldu sem lýst verður í næstu köflum. 

                                                 
21

 „Gagnsókn Finna í Norður-Finnlandi!“. Morgunblaðið. 22. desember 1939, bls. 2.  
22

 „Finnar hafa 150 flugvjelar gegn flugflota Rússa“. Morgunblaðið. 18. janúar 1940, bls. 1 og 6. 
23

 Max Jakobsson. The Diplomacy of the Winter War, bls. 173.  
24

 William R. Trotter. A Frozen Hell, bls. 200-201. Þetta virðist ekki hafa verið dulið samtímamönnum, að 

minnsta kosti ekki Brynjólfi Bjarnasyni sem nefndi þetta atriði í þýðingu sinni af grein árið 1940 í gagnrýni á 

fréttaflutning fjölmiðla af vetrarstríðinu. Orðalag Brynjólfs er svo keimlíkt Trotters að halda mætti að þeir vísuðu 

til sömu heimildar. Sjá: Brynjólfur Bjarnason. „Erlend víðsjá“, bls. 57. 
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II. KAFLI 

Samúð með Finnum 

 

Fyrstu fregnir af innrás Sovétríkjanna í Finnland bárust Íslendingum með fréttum 

ríkisútvarpsins 30. desember 1939. Alþýðublaðið var fyrst dagblaðanna til að greina frá 

innrásinni. Samdægurs gaf Íslandsdeild Norræna félagsins út ávarp sem flutt var í útvarpinu 

og birt í öllum helstu dagblöðum landsins dagana á eftir. Í ávarpinu, sem stílað var „frá 

Íslendingum til finsku þjóðarinnar“ var fullyrt að hugur hvers norræns manns hlyti að vera 

„gagntekinn af samúð og virðingu“ fyrir finnsku þjóðinni á þessum örlagatímum. Enn fremur 

stóð: 

Vér biðjum þess, að hið eilífa réttlæti og sú gifta sem til þessa dags hefir vakað yfir þjóðum 

Norðurlanda og leitt þær til sjálfstæðrar menningar og þroska, haldi nú og æfinlega hendi 

sinni yfir hinni finsku þjóð, og að hún komi út úr hverri þeirri eldraun, sem fyrir henni 

kann að liggja með hreinan skjöld, aukinn samhug og vaxandi þrótt.
1
 

Ávarpið var undirritað af 42 mönnum, flestum landsþekktum áhrifamönnum. Efst á blaði var 

nafn Stefáns Jóhanns Stefánssonar formanns Norræna félagsins en hann var einnig formaður 

Alþýðuflokksins og félagsmálaráðherra. Þarna voru nöfn formanna Sjálfstæðisflokksins og 

Framsóknarflokksins auk allra ráðherranna í Þjóðstjórninni. Þar að auki skrifuðu forsetar 

Alþingis undir ávarpið, borgarstjórinn í Reykjavík, ritstjórar „lýðræðisblaðanna“, biskup 

Íslands, dómkirkjuprestur og rektorar Háskóla Íslands og Menntaskólans í Reykjavík svo 

dæmi séu tekin.2  

Ríkisstjórnin gaf ekki út neinar opinberar yfirlýsingar vegna innrásarinnar enda vildi 

hún halda hlutleysi út á við. Nöfn ráðherranna undir áðurnefndu ávarpi sýndi hins vegar 

hvernig henni var innanbrjósts.  

Daginn eftir, á fullveldisdegi Íslendinga, ávörpuðu forsetar Alþingis þjóðina í 

útvarpinu að venju. Pétur Ottesen varaforseti sameinaðs Alþingis hóf mál sitt með kveðju til 

Finnlands: „Áður en jeg vík að máli mínu, vil ég fyrir hönd forseta Alþingis og 

lýðræðisflokkana á Alþingi lýsa hryggð okkar og láta í ljós innilega samúð með finsku 

þjóðinni.“ Pétur óskaði þess að „réttlæti en ekki aflsmunur“ færi sigri hrósandi í styrjöldinni.
3
 

                                                 
1
 „Ávarp frá Íslendingum til finsku þjóðarinnar“. Vísir. 1. desember 1939, bls. 1.  

2
 Sama heimild.  

3
 „Ávarp forseta sameinaðs þings“. Morgunblaðið. 2. desember 1939, bls. 3. 
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Með þessum orðum hafði fulltrúi löggjafarsamkundu Íslendinga opinberlega tekið afstöðu 

með öðrum stríðsaðilanum, strax á öðrum degi stríðsins, án þess þó að rjúfa hlutleysi Íslands. 

  

2.1 Fyrstu viðbrögð: Fullveldisdagurinn 1939. 

Viðbrögð almennings leyndu sér ekki á fullveldisdeginum 1. desember 1939. Hátíðarhöldum í 

tilefni fullveldisafmælisins var aflýst víðsvegar um landið í samúðarskyni við finnsku þjóðina. 

Alþýðublaðið fullyrti að öllum hátíðarhöldum í Reykjavík hefði verið aflýst nema skemmtun 

sósíalista en af ótta við óeirðir bannaði lögreglustjórinn í Reykjavík hana.
4
  

Gleðisamkomum var jafnframt aflýst á Akureyri að undanskilinni kvöldskemmtun 

sósíalista. Til stóð að Stúdentafélagið þar í bæ héldi fullveldisfagnað en þess í stað hélt félagið 

fjölmennan fund ásamt Norræna félaginu þar sem fundarmenn tóku einróma afstöðu með 

áðurnefndu samúðarávarpi og sungu þjóðsöngva Finnlands og Íslands.
5
 Fullveldishátíðinni á 

Ísafirði var ekki aflýst en í upphafi hennar flutti séra Marínó Kristinsson samúðarávarp með 

málstað Finna.
6
 Á Siglufirði var haldin sérstök guðsþjónusta vegna atburðanna áður en fólkið 

hélt í hópgöngu að bústað vararæðismanns Finna í bænum þar sem hópurinn hrópaði þrefalt 

húrra fyrir Finnum.
7
  

Í einni svipan breyttist fullveldisdagur Íslendinga í samúðar- og samstöðudag til 

heiðurs Finnum. Í stað hefðbundins hátíðarbrags var andrúmsloftið í Reykjavík magnað sorg 

og samúð í garð Finna en jafnframt aðdáun á hugrekki þeirra. Stefán Jóhann Stefánsson 

félagsmálaráðherra minntist dagsins sem ólgandi hópgöngudags „sem lýsti hinni fyllstu 

samúð með Finnum“ og óbeit á Sovétmönnum.
8
  

Hugur Íslendinga var hjá bágstaddri vinaþjóð þennan dag og því þótti ekki viðeigandi 

að kætast. Í Alþýðublaðinu kom fram sú skoðun að erfitt væri fyrir Íslendinga að fagna því að 

vera frjáls og sjálfstæði þjóð á þessum degi, á meðan „við vitum, að þessi vinaþjóð okkar og 

nágrannaþjóð verður að þola blóðugar hörmungar“. Blaðamaðurinn fullyrti síðan: „Við 

dáumst að hetjuskap og hugprýði Finna og finnum til með þeim eins og það, sem þeim er gert, 

væri gert okkur sjálfum.“
9
  

 

                                                 
4
 „[Öllum] hátíðahöldum hefur verið aflýst“, „Lögreglustjóri bannar skemmtun kommúnista“. Alþýðublaðið. 1. 

desember 1939, bls. 1 og 4. 
5
 „Samúðarkveðja Akureyringa“. Morgunblaðið. 2. desember 1939, bls. 2.  

6
 „Samúðin með Finnum“. Vesturland. 2. desember 1939, bls. 188. 

7
 „Íslendingar votta Finnum samúð og vinarþel“. Tíminn. 2. desember 1939, bls. 560. 

8
 Stefán Jóhann Stefánsson. Minningar Stefáns Jóhanns Stefánssonar. I. bindi. (Reykjavík, 1966), bls. 166. 

9
 „Fullveldisdagurinn í ár“. Alþýðublaðið. 1. desember 1939, bls. 3. 
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2.2 Samúðardagurinn 1. desember. 

 

Í stað fullveldishópgöngu Stúdentaráðs Háskóla Íslands hófst samstöðuganga stúdenta við 

Stúdentagarðinn klukkan 14. Þjóðfánar Íslands og Finnlands blöktu yfir göngunni og 

Lúðrasveit Reykjavíkur lék göngulög í fylkingarbroddi. Svo fjölmenn var gangan að þegar 

fremstu menn voru komnir að Tjörninni voru þeir síðustu að leggja af stað. Í miðbænum gekk 

fjöldi fólks til liðs við gönguna sem staðnæmdist við aðsetur finnska aðalræðismannsins í 

Hafnarhúsinu. Um 8-10 þúsund manns safnaðist saman við Hafnarhúsið og fyllti nálægar 

götur. Morgunblaðið fullyrti að aldrei hefði komið í einn stað annar eins mannfjöldi í 

Reykjavík.
10

 Könnun hefur leitt í ljós að samkoman gæti hafa verið fjölmennasti 

mótmælafundur, ef svo mætti kalla, í sögu Reykjavíkur að teknu tilliti til íbúafjölda 

borgarinnar.
11

  

Frá svölum ræðismannsskrifstofunnar ávarpaði Bárður Jakobsson formaður 

Stúdentaráðs Ludvig Andersen aðalræðismann Finna í áheyrn mannfjöldans. Hann lýsti yfir 

því að Reykvíkingar væru þangað komnir til að biðja ræðismanninn um að tjá Finnum „samúð 

stúdenta og íslensku þjóðarinnar í þeim hörmungum, sem nú dynja yfir hina hraustu finsku 

þjóð.“ Því næst vottaði Bárður um virðingu Íslendinga fyrir „ró, festu og kjarki“ Finna í 

hildarleiknum og óskaði þeim heilla í „baráttunni fyrir frelsi sínu, sjálfstæði og menningu.“
12

  

Þegar Bárður hafði lokið máli sínu ávarpaði Andersen fjöldann: „Ég er stoltur af því, 

að fá þetta tækifæri til að síma utanríkisstjórninni skýrslu um þennan atburð og þann mikla 

samúðarvott, sem ég hef allsstaðar orðið var við.“
13

 Ræðismannsskrifstofunni höfðu einmitt 

borist ógrynni samúðarskeyta þennan morgun.
14

 Samkomunni lauk með því að lúðrasveitin 

lék þjóðsöng Finna og Íslendinga og mannfjöldinn hrópaði ferfalt húrra fyrir Finnum. 

Í þann mund sem mannsöfnuðurinn við Hafnarhúsið tók að leysast upp var dreift 

tilkynningum um væntanlegan fund Heimdalls, félags ungra sjálfstæðismanna, sem átti að 

hefjast klukkan 17 í flokkshúsi þeirra. Fjölda fólks dreif á fundarstaðinn og þar sem húsrúm 

þraut stóðu nokkur hundruð manns fyrir utan og hlýddu á það sem fram fór innan dyra með 

aðstoð hátalara.
15

 Jóhann Hafstein lögfræðingur og formaður Heimdalls setti fundinn með 

þeim orðum að undanfarin 20 ár hefðu Íslendingar „slegið hörpu gleðinnar“ á þessum degi. 

„En í dag – á 21. afmælisdegi fullveldis okkar“, mælti Jóhann, „hefir skyndilega dregið ský 

                                                 
10

 „Samúðarvottur stúdenta“. Morgunblaðið. 2. desember 1939, bls. 3. 
11

 Borgþór S. Kjærnested. „Ísland og vetrarstríðið“. Morgunblaðið. 19. desember 2009, bls. 44. 
12

 „Í gær: Ganga stúdentanna og fundur Heimdallar“. Vísir. 2. desember 1939, bls. 1. 
13

 „Þúsundir í hópgöngu stúdenta í gær“. Alþýðublaðið. 2. desember 1939, bls. 4. 
14

 „Íslendingar votta Finnum samúð og vinarþel“. Tíminn. 2. desember 1939, bls. 560. 
15

 „Í gær: Ganga stúdentanna og fundur Heimdallar“. Vísir. 2. desember 1939, bls. 1; „Burt með kommúnismann 

úr þjóðlífi Íslendinga“. Morgunblaðið. 2. desember 1939, bls. 3. 
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fyrir sólu. Dagurinn í dag er jafnframt 2. árásardagur hinnar rússnesku ofbeldisstjórnar á eitt 

af bræðraríkjum vorum“.
16 

Að fundi loknum samþykktu fundarmenn einróma ályktun þar sem 

árásin var fordæmd og samúð með Finnum ítrekuð.  

Klukkan 20:30 efndi Alþýðuflokkurinn til verkalýðsfundar í Iðnó sem einnig var 

þéttskipaður út á götu. Fullyrt var að þetta hefði verið einn fjölmennasti fundur sem haldinn 

hafði verið í húsinu. Meðal ræðumanna var Sigurður Einarsson dósent og Ingimar Jónsson 

varaformaður Alþýðuflokksfélagsins í Reykjavík. Eftir erindi ræðumanna samþykktu 

fundarmenn ályktanir er lýstu yfir „dýpstu samúð íslenzkrar alþýðu með finnsku þjóðinni, 

sem nú fórnar blóði sínu“ í vörn frelsi síns.
17

  

Á þessum nótum lauk fullveldisdegi Íslendinga árið 1939. Næstu þrjá mánuðina hélst 

samhugur Íslendinga með Finnum er birtist þennan dag ótvíræður.   

 

2.3 Aðdáun á Finnum.  

Snemma í desember 1939 dró blaðamaður Alþýðublaðsins upp stormasama sambúð Finna og 

Rússa fyrr á öldum í ljósi hetjulegrar baráttu þeirra í stríðinu:  

[Það] er aðdáunarvert að sjá [Finna], eftir allar þær raunir, sem þeir hafa ratað í, færa slíkar 

fórnir enn á ný, af annari eins hreysti og hugprýði og við erum sjónarvottar að í dag. Þegar 

við lítum yfir slíka hetjusögu og raunasögu rifjast upp fyrir okkur orð Runebergs: Hver 

hefir Finnans metið móð og mælt hans úthellt blóð?
18

  

Í lok febrúar 1940 líkti Tíminn vetrarstríðinu við Persastríðin í fornöld og frelsisstríð 

Hollendinga á 17. öld. „Grikkir, Hollendingar og Finnar hafa með margra alda millibili sýnt 

hve miklu menntuð og þrekmikil þjóð getur áorkað“, skrifaði blaðamaðurinn, „er hún beitir 

afli sínu til að verja hin dýrmætustu andlegu verðmæti.“
19

 

Athyglin á frelsisbaráttunni birtist víðar en á síðum dagblaðanna. Finnlandsmálin voru 

til að mynda tekin upp á stjórnmálafundum en einnig á fundum hinna ýmsu félaga og jafnvel 

menntastofnana. Í mars 1940 varð uppi fótur og fit þegar sósíalistum fannst yfirvöld 

menntaskólanna hnekkja á þeim nemendum sem ekki tóku upp hanskann fyrir Finna. Þessu 

var hafnað í Morgunblaðinu af nemanda einum sem ítrekaði þó að „allir nemendur skólans, að 

                                                 
16

 „Burt með kommúnismann úr þjóðlífi Íslendinga“. Morgunblaðið. 2. desember 1939, bls. 3. 
17

„Reykvíkingar hylltu Finnland í gær“. Alþýðublaðið. 2. desember 1939, bls. 1.  
18

 „Hver hefir metið Finnans metið móð?“. Alþýðublaðið. 6. desember 1939, bls. 3.  
19

 „Frelsi og sjálfstæði“. Tíminn. 20. febrúar 1940, bls. 78.  
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undanteknum... 2-3 kommúnistum, báru djúpa samúð með finsku þjóðinni og hetju hennar, 

Mannerheim“ marskálki.
20

  

Óspart var vitnað til hetjumóðs Finna í ræðuhöldum og ávörpum. Þetta gerði til dæmis 

séra Friðrik J. Rafnar vígslubiskup í Dómkirkjuræðu sinni við setningu Alþingis í febrúar 

1940. Biskup varaði við erlendum, guðlausum þjóðfélagshreyfingum og vitnaði í trúrækni 

Finna á vígstöðvunum. Hann sagði þessa „trústerku menningarþjóð“ öllum fremur hafa sýnt 

hvers hún er megnug „þrátt fyrir fámenni og örðugleika, sem trúir á Guð og sjálfa sig, treystir 

málstað sínum og fórnar öllu fyrir hann.“
21

  

Ólafur Thors atvinnumálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins minntist jafnframt 

Finna í ávarpi sínu við áramótin 1939-1940. Í umfjöllun sinni um þá „miklu og illu“ atburði 

sem gerðust í heimsstyrjöldinni sagði ráðherrann um vetrarstríðið: „[Vor] ástkæra vina og 

frændaþjóð, Finnar, verst nú með fádæma hreysti, er vekur óskifta aðdáun allra, einni hinni 

siðlausustu og viðurstyggilegustu árás, er sögur fara af.“ Ráðherra þótti engin furða að 

Íslendingar væru „fullir samúðar og skilnings á þungum örlögum“ Finnlands.
22

  

Jónas Jónsson frá Hriflu formaður Framsóknarflokksins lýsti hrifningu Íslendinga á 

Finnum í áramótahugleiðingum sínum. „Aldrei í manna minnum hefir alda þögullar og 

göfugrar hrifningar gripið hugi íslenzku þjóðarinnar eins og í þetta sinn“, fullyrti 

þingmaðurinn og sagði engu líkara en „að þjóðinni fyndist að hennar eigið frelsi og framtíð 

væru í veði í sambandi við hin blóðugu átök“ austur í Finnlandi.
23

 

 

2.4 Karlmennskulund og kvenhetjur. 

 

Það sem sérlega vakti athygli og aðdáun, jafnt hér á landi sem erlendis, voru finnsku 

skíðahermennirnir sem börðust á norðurvígstöðvunum og urðu að einskonar staðalímynd 

finnsku varnarinnar. Vegna hreysti sinnar, hreyfanleika og kappsemi minntu þeir á 

afreksmenn í íþróttum. Herþjónusta íþróttamanna vakti jafnan athygli og raunar var athygli 

heimsins þegar farin að beinast að Finnlandi fyrir stríð af því tilefni að þar átti að halda 

Ólympíuleikana árið 1940.  

Morgunblaðið birti fregnir og mynd af göngugarpinum og „skíðakónginum“, Pekka 

Niemi sem dæmi um íþróttamann sem ynni afreksverk á vígstöðvunum. Í byrjun janúar 1940 

                                                 
20

 Gísli Þ. Stefánsson. „Óhróður kommúnista um Flensborg“. Morgunblaðið. 28. mars 1940, bls. 4. Sjá einnig: 

Brynjólfur Bjarnason. „Innlend viðsjá“. Réttur. XXV:1 (1940), bls. 29-45, bls. 39 og „Ofsótt æska“. Þjóðviljinn. 

5. mars 1940, bls. 2.  
21

 „Setning Alþingis í gær“. Morgunblaðið. 16. febrúar 1940, bls. 5.  
22

 Ólafur Thors. „Áramót“. Morgunblaðið. 31. desember 1939, bls. 3.  
23

 Jónas Jónsson. „Áramótahugleiðingar“. Tíminn. 30. desember 1939, bls. 598. 
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sagði blaðið frá afrekum hans undir fyrirsögninni; „Hetjudáð finska skíðakóngsins“.
24

 Í viðtali 

við Niemi sem rataði í blaðið líkti hann sjálfur stríðinu við keppni, ekki um „mínútur og 

sekúndur, heldur um frelsi Finnlands.“
25

 Í lok mánaðarins birti Morgunblaðið umfjöllun 

erlends höfundar um finnska íþróttamenn. Í undirfyrirsögninni var fullyrt: „Finnar geta allt“ 

og svo voru raktir helstu sigrar þeirra á sviði íþrótta.
26

 

 Íslenskum íþróttamönnum var annt um finnska félaga sína í þessu ljósi. Stjórn 

Íþróttasambands Íslands reið á vaðið strax 1. desember 1939 og flutti aðalræðismanni Finna 

samúðarkveðjur frá íslenskum íþróttamönnum. Um miðjan mánuðinn hóf Íþróttasambandið 

að safna undirskriftum íþróttamanna við samúðar- og vináttuávarp sem senda átti 

Íþróttasambandi Finnlands. Ávarpið var sent í febrúar 1940 með yfir 120 undirskriftum og var 

það vandlega bundið í leðurband og skrautskrifað á íslensku og sænsku.
27

  

Fleiri félög vottuðu Finnum samúð á þennan hátt, án þess þó að kveðjur væru 

formlega fluttar til þeirra. Bandalag kvenna í Reykjavík, sem voru samtök allra kvenfélaga í 

bænum, samþykkti ályktun í desember 1939 og vottaði „finsku konunum, systrum sínum, sína 

dýpstu samúðarkveðju“.
28

  

Karlmennskulund og hugrekki afreksmannanna á vígvellinum fangaði mesta athygli 

blaðanna en þó voru dæmi þess að fjallað var um þátt kvenna í styrjöldinni. Í lok janúar 1940 

var ítarleg umfjöllun um finnsku konuna og sér í lagi kvennahjálparsveit hersins, Lotturnar (s. 

Lotta Svärd), á kvennasíðu Morgunblaðsins. Lotturnar, sem unnu allra handa verk til styrktar 

stríðsrekstrinum í Finnlandi, m.a. við loftavarnir, voru þar sýndar í sama hetjuljóma og 

hermennirnir. Undir fyrirsögninni „Finnska konan fórnar sjer fyrir ættland sitt“, mátti lesa: 

„Hugrekki finsku konunnar í hinni grimmúðugu styrjöld Rússa við Finna er mjög rómuð“. 

Andspænis upplausn heimila og loftárása lyftir hún „fögru andliti sínu í stæltum mótþróa: Við 

víkjum hvergi!“
29

  

Þá má einnig nefna grein í Vísi eftir finnskan höfund undir titlinum „Mæður 

Finnlands“. Var þar veitt innsýn í líf og hugsanir stríðshrjáðra finnskra kvenna en einnig gert 

mikið úr sigurtrú þjóðarinnar og baráttu hennar fyrir frelsi sínu.
30

 

 

                                                 
24

 „Murmanskbrautin rofin á 200 km. svæði“. Morgunblaðið. 5. janúar 1940, bls. 6. Sjá einnig: „Íþróttir eftir 

Vivax“. Morgunblaðið. 22. febrúar 1940, bls. 4. 
25

 Tage Christiansen. „Skíðamenn í styrjöld“. Morgunblaðið. 17. febrúar 1940, bls. 5. 
26

 Chr. Gjerlöff. „Ólympiuleikarnir í Helsingfors?“. Morgunblaðið. 31. janúar 1940, bls. 5.  
27

 „Úr bænum“. Tíminn. 16. desember 1939, bls. 584; „Íþróttir eftir Vivax“. Morgunblaðið. 15. febrúar 1940, bls. 

4.  
28

 „Frá starfsemi Bandalags kvenna“. Morgunblaðið. 17. janúar 1940, bls. 4.  
29

 „Finnska konan fórnar sjer fyrir ættland sitt“. Morgunblaðið. 24. janúar 1940, bls. 4.  
30

 Ida Holmboe Mönsterhjelm. „Mæður Finnlands“. Vísir. 8. febrúar 1940, bls. 2-3. 
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2.5 „Til Finnlands“. 

Íslendingar hafa löngum haft að iðju sinni að yrkja um málefni líðandi stundar. Margir létu 

tilfinningar sínar í garð hinnar bágstöddu vinaþjóðar í ljós á þann hátt og var þónokkuð af 

slíkum kveðskap birt í blöðunum. Þrjú skáld birtu ljóð undir titlinum „Til Finnlands“. Síðasta 

erindi eins þeirra, eftir Guðrúnu Jóhannsdóttur frá Brautarholti, hljóðar svo: 

Þjóðin finska á bót í böli nauða, 

birtu þá, sem lýsir gegn um dauða, 

trúa á guð og traust á eigin mætti, 

táp og þrek í hverjum æðarslætti. 

Finska þjóð, sem átt í vök að verjast, 

í varnarstöðu neydd til þess að berjast; 

heitt skal biðja í kærleik kristins anda 

kraftaverk má leysa úr þínum vanda.
31

 

Ljóðið „Kveðja til Finnlands“ eftir Sigurjón Gylfason er á svipuðum nótum. Það birtist í 

Lesbók Morgunblaðsins í desember 1939 ásamt táknrænu málverki af finnsku þjóðinni „í 

mynd stúlku er heldur á lögbók þjóðarinnar, er rússneski tvíhöfðaði örninn ætlar að rífa af 

henni.“
32

  

Í febrúar 1940 sendi Guðjón Guðjónsson þýðingu sína á kvæði skáldsins Bertels 

Gripenbergs, „Nú logar Finnland“, til Lesbókar Morgunblaðsins. Guðjóni fannst þetta vel við 

hæfi í ljósi þess að „nú hlusta allir eftir frjettum um hetjudáðir Finna“.
33

 Í kvæði Davíðs 

Jónssonar frá Kroppi kemur samstaða Íslendinga með Finnum fram á tilfinningaríkan hátt: 

Vér Íslendingar undrumst þessa „menning“, 

sem ofbeldi og harðstjórn byggist á, 

og sjáum hvorki vit né kærleikskenning 

í kúluregni og morðum til og frá. 

Þær ógnir, sem að austrið vestri býður, 

hér andstyggð valda, sársauka og hryggð. 

Frá brjóstum vorum eldheitt andvarp líður: 

Ó, alheimsstýrir, vernda Finnlands byggð!
34

 

                                                 
31

 Guðrún Jóhannsdóttir frá Brautarholti. „Til Finnlands“. Lesbók Morgunblaðsins. 24. mars 1940, bls. 89. 
32

 Sigurjón Gylfason. „Kveðja til Finnlands“. Lesbók Morgunblaðsins. 24. desember 1939, bls. 399. 
33

 Guðjón Guðjónsson. „Nú logar Finnland“. Lesbók Morgunblaðsins. 25. febrúar 1940, bls. 63. 
34

 Davíð Jónsson á Kroppi. „Til Finnlands“. Tíminn. 25. janúar 1940, bls. 38. 
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Þessi kvæði eru dramatísk og lýsa áþján Finnlands og hinu ójafna tafli sem þarlendum 

var gert að tefla við Sovétríkin. Í kvæði sínu „Til Finnlands“ dró Loftur Guðmundsson hins 

vegar fram baráttuþrek og hugdirfsku Finnans. Svo hljóðar eitt erindið: 

Í sárum flakir Finnlands hrausta þjóð, 

  sem frelsi og ættjörð hærra lífi virðir. 

  Enn drýpur Finnans heita hjartablóð, 

  sem heilög fórnardögg á vígaslóð 

mót ofurvaldi er hverja hugsjón myrðir. 

       Með sverðin reidd í hverri hetjumund 

         einn hópur smár gegn múgsins fjölda stendur. 

         Hver dáir ei þá dirfsku og karlmannslund, 

         sem dauðan heldur kýs á feðragrund 

      en selja frelsi og fjör í böðlahendur.
35

 

 

2.6 Aukinn áhugi á Finnlandi. 

Á meðan á vetrarstríðinu stóð, einkum í upphafi þess, jókst greinilega áhugi Íslendinga á 

Finnlandi. Auk styrjaldarumræðunnar birtust stöku ferðasögur frá Finnlandi í íslenskum 

fjölmiðlum.
36

 Í ríkisútvarpinu voru flutt fáein erindi um landið og stríðið auk finnskrar 

tónlistar og kvæða finnska þjóðskáldsins Johans Ludvigs Runebergs. Auk þessa fóru fram 

vikulegir háskólafyrirlestrar um kveðskap hans í mars 1940.
37

  

Nokkuð var um að fólk fjölmennti á almenna fundi, svokölluð Finnlandskvöld, þar 

sem málefni landsins voru rædd. Þessir fundir voru ekki pólitískir að því leyti að afstaða væri 

tekin til málsins á þeim grunni heldur var hér frekar um almenna landkynningu að ræða. Til 

dæmis um þetta má nefna fund Alþýðuflokksfélags Reykjavíkur 12. desember 1939. Þá má 

einnig nefna Finnlandskvöld Ferðafélags Íslands tveim dögum síðar og Finnlandssamkomu í 

Grindavík í lok janúar 1940. Á Finnlandskvöldunum voru m.a. lesin erindi um sögu og 

menningu landsins, birtar myndir frá þaðan, flutt finnsk tónlist og kvæði Runebergs.
38

  

Af framsögumönnum á Finnlandskvöldunum má nefna Ólaf Hansson sögukennara í 

Menntaskólanum í Reykjavík, Helga Stefánsson skólastjóra í Grindavík, séra Brynjólf 

Magnússon og síðast en ekki síst Sigurð Einarsson dósent, fréttastjóra ríkisútvarpsins og 

fyrrverandi þingmann Alþýðuflokksins. Sigurður var manna ötulastur við þessa landkynningu. 

                                                 
35

 Loftur Guðmundsson. „Til Finnlands“. Vísir Sunnudagsblað. 10. desember 1939, bls. 1. 
36

 Sjá t.d.: „Frá Finnmörku til Kaupmannahafnar“. Lesbók Morgunblaðsins. 10. desember 1939, bls. 388; 

Sigurjón Guðjónsson. „Pistlar úr Finnlandsferð“. Lesbók Morgunblaðsins. 20. janúar 1940, bls. 17-18. 
37

 Útvarpstíðindi. 8. janúar 1940, bls. 185; Morgunblaðið. 21. febrúar 1940, bls. 7. 
38

 „Andúðin gegn höggorminum vaxandi“ Alþýðublaðið. 13. desember 1939, bls. 4, Vísir. 15. desember 1939, 

bls. 1; „Á krossgötum“. Tíminn. 30. janúar 1940, bls. 48.  
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Hann hafði ferðast um landið „svo að segja þvert og endilangt“ og var fyrirlestur hans hjá 

Ferðafélaginu jafnframt fluttur í útvarpinu.
39

 Þar að auki skrifaði hann fáeinar fréttaskýringar 

um vetrarstríðið í Alþýðublaðið.
40

 

 Ólafur Hansson, síðar prófessor í sagnfræði, skrifaði einnig nokkuð um landið, m.a. 

um uppruna finnsku þjóðarinnar í byrjun febrúar 1940 vegna ummæla Þjóðviljans um 

skyldleika Íslendinga og Finna.
41

 Þá birti helgarblað Vísis greinagott viðtal við Helga H. 

Eiríksson skólastjóra um Finnland og Finna vegna þess „hve Finnlandsmál eru mikið rædd um 

þessar mundir“.
42

 

 

2.7 Finnsk börn í íslenskt fóstur. 

Strax í upphafi vetrarstríðsins hófu Finnar að flytja börn úr helstu stórborgum landsins. 

Fljótlega bárust tilboð frá hinum Norðurlöndunum um að taka börn í fóstur til þess að tryggja 

öryggi þeirra enn frekar.
43

 Í desember 1939 og janúar 1940 voru níu þúsund börn flutt til 

Svíþjóðar og í byrjun mars fóru 200 börn til Danmerkur og Noregs. Alls voru 70 þúsund börn 

flutt til með þessum hætti á meðan á vetrarstríðinu og framhaldsstríði þess stóð og er það 

stærsti skipulagði brottflutningur á börnum sem sögur fara af.
44

 

 Þegar fregnir af brottflutningi þessum bárust Íslendingum fóru menn að velta fyrir sér 

hvort Finnar hefðu áhuga á að senda börn til Íslands. Beinast lá við að Rauði kross Íslands 

hefði milligöngu um að koma börnum fyrir ef að þessu yrði og tóku samtökunum að berast 

fyrirspurninr um málið frá almenningi strax í desember 1939.
45

 Gunnlaugur Einarsson læknir 

og formaður Rauða krossins hafði þá, líklega snemma í mánuðinum, boðið Finnum að 

samtökin tækju við börnum og kæmu þeim fyrir á íslenskum heimilum. 

 Arno Saxén starfsmaður Rauða kross Finnlands afþakkaði boðið í janúarbyrjun 1940. 

„Að svo stöddu getum við varla hugsað okkur að senda [börnin] svo langt í burtu“, skrifaði 

Saxén í bréfi til Gunnlaugs, „ þannig að fyrst verða tilboð hinna Norðurlandanna þegin. En ég 

mun alla vega hafa þetta góða tilboð í huga og skrifa þér um leið og það verður raunhæft.“
46

 

                                                 
39

 „Um Finnland“. Útvarpstíðindi. 8. janúar 1940, bls. 179.  
40

 Sjá t.d.: Sigurður Einarsson. „Fjögur bréf og ein ræða“. Alþýðublaðið. 22. janúar 1940, bls. 3-4 og Sigurður 

Einarsson. „Þreifað til meðalkaflans“. Alþýðublaðið. 9. febrúar 1940, bls. 2-4. 
41

 Ólafur Hannesson. „Uppruni Finna“. Alþýðublaðið. 9. febrúar 1940, bls. 2 og 4. 
42

 „Helgi H. Eiríksson skólastjóri segir frá Finnlandi“. Vísir Sunnudagsblað. 18. febrúar 1940, bls. 1. 
43

 Elin Innala. Finska Krigsbarn. Kandidatsverkefni (C-uppsats) í sagnfræði við Tækniháskólann í Luleå. 

http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/022/LTU-CUPP-06022-SE.pdf, Sótt 5. ágúst 2012, bls. 10-11. 
44

 Sama heimild, bls. 8-9 og 14. Framhaldsstríðið er hugtak sem Finnar og aðrir nota yfir stríð þeirra við 

Sovétríkin 1941-1944 í kjölfar innrásar Þjóðverja í Sovétríkin. 
45

 „Margir bjóðast til þess að taka finsk börn í fóstur“. Alþýðublaðið. 30. desember 1939, bls. 1.  
46

 Skj.RkÍ. D/89 1: Bréf frá Arno Saxén til Gunnlaugs Einarssonar, 5. janúar 1940. 

http://epubl.ltu.se/1402-1773/2006/022/LTU-CUPP-06022-SE.pdf
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Svo mikill var hjálparvilji Gunnlaugs, að hann tók Saxén á orðinu og bað þá sem vildu taka 

börn í fóstur að gefa sig fram strax ef Finnum snerist hugur. Í byrjun febrúar höfðu um 40 

heimili fram hjálp sína.
47

  

 Meira heyrðist ekki frá Finnlandi um málið en í marsbyrjun 1940 hafði virtur sænskur 

læknir, Gunnar Holmgren að nafni, samband við Rauða kross Íslands. Hann var í forsvari fyrir 

flutningum barna, aldraðra og sjúkra frá Finnlandi. Holmgren var í leit að friðsömum stað og 

spurði hvort Íslendingar hefðu pláss fyrir börnin. „Friðsælari staði gætu þau jú ekki fundið“, 

skrifaði hann, „og kannski að þau gætu líka gert eitthvað nytsamlegt á Íslandi í tengslum við 

garðyrkjuvinnu eða fiskveiðar eða annað.“
48

 Hann bauðst til þess að gerast milligöngumaður 

ef Íslendingar vildu taka við börnum. Að öllum líkindum hefur Rauði krossinn tekið vel í boð 

Holmgrens en ekkert varð úr fyrirætlunum hans.  

Finnar báðu Íslendinga aldrei að taka við börnum. Í júní 1940 sendi finnski Rauði 

krossinn systurfélaginu á Íslandi hins vegar bréf þar sem m.a. var þakkað fyrir hið vinalega 

boð Íslendinga. Þar sem stríðinu var lokið var málið „ekki lengur raunhæft.“
49

 Ástæða þess að 

aldrei varð úr barnaflutningum hingað var einfaldlega sú að fjarlægðin var of löng. Á 

stríðstímum var óþarfi að hætta á langt ferðalag með börnin þegar nágrannaríkin biðu þeirra 

með opna arma. 

 

                                                 
47

 „Finnlandssöfnunin: 126 þúsund kr. og mikið af prjónlesi“. Alþýðublaðið. 20. janúar 1940, bls. 1; 

„Finnlandssöfnunin“. Morgunblaðið. 4. febrúar 1940, bls. 2. 
48

 Skj.RkÍ. D/89 1: Bréf frá Gunnari Holmgren til Gunnlaugs Einarssonar, 2. mars 1940.   
49

 Skj.RkÍ. D/11: Bréf frá Rauða krossi Finnlands, undirritað af Gustaf Taucher aðalritara, til Rauða kross Íslands 

og Norræna félagsins, 7. júní 1940. 
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III. KAFLI 

Finnlandssöfnunin 

 

 

Það var strax á fyrstu dögum vetrarstríðsins að þeir Stefán Jóhann Stefánsson formaður 

Norræna félagsins á Íslandi og Guðlaugur Rósinkranz ritari, síðar þjóðleikhússtjóri, höfðu 

samband við stjórn Rauða kross Íslands og fengu hana til liðs við sig um fjársöfnun handa 

Finnum. Rauði krossinn hafði staðið að líknarstarfi á Íslandi í rúm fimmtán ár en í byrjun árs 

1939 stóðu samtökin að fyrstu söfnun sinni til styrktar erlendri þjóð eftir jarðskjálftahamfarir í 

Chile. Vegna þess hve erfiðlega gekk að fá yfirvöld til að heimila yfirfærslu gjaldeyris í 

Chile-söfnunni hikuðu stjórnarmenn Rauða krossins við að takast á hendur Finnlandssöfnun. 

Guðlaugur Rósinkranz, sem var áhrifamaður í Framsóknarflokknum, útvegaði hins vegar 

útflutnings- og gjaldeyrisleyfi fyrir tilvonandi samskotafé þegar í stað. Sýnir það glöggt 

velvilja yfirvalda til þessa framtaks.
1
  

Þeir Stefán og Guðlaugur mættu til fundar við framkvæmdanefnd Rauða krossins 5. 

desember 1939 þar sem ákvarðanir um fjársöfnunina voru bókaðar og hugmynd Guðlaugs um 

að hefja hana með sérstökum Finnlandsdegi í Reykjavík samþykkt. Hann stakk upp á 

sunnudeginum 10. desember og lagði fyrir fundarmenn drög að skemmtidagskrá sem fól í sér 

útiskemmtun á Austurvelli, skemmtiatriði á kaffihúsum og tónleika í kvikmyndahúsum.
2
 Á 

framkvæmdanefndarfundi þrem dögum síðar var dagskráin bókuð og hétu nefndarmenn að 

„beita sér fyrir því að sem bestur árangur fengist af degi þessum til handa hinni bágstöddu 

frændþjóð“.
3
  

   

3.1 Finnlandsdagurinn: Opnunarhátíð Finnlandssöfnunarinnar. 

Dagskrá Finnlandsdagsins var auglýst í dagblöðunum og voru Reykvíkingar hvattir til að 

fjölmenna og taka þátt í þeirri hreyfingu sem myndast hefði á Norðurlöndunum til hjálpar 

Finnum. 9. desember gáfu Norræna félagið og Rauði krossinn út ávarp til Íslendinga. Ávarpið 

var ákall til þjóðarinnar um að sýna stuðning og fórnfýsi á Finnlandsdaginn. Upphafsorð þess 

hljóðuðu svo: 

                                                 
1
 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939 (1940), bls. 9-10; Margrét Guðmundsdóttir. Í þágu mannúðar. Saga 

Rauða kross Íslands 1924-1999. (Reykjavík, 2000), bls. 116.  
2
 Skj.RkÍ. AE/1 1: Fundargerðabók 1925-1954, bls. 94. 

3
 Sama heimild, bls. 95. 
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Rauði Kross Finnlands, hefir það hlutverk að bjarga og hjúkra því fólki, sem særist bæði á 

vígvöllunum og í loftárásum sem gerðar eru á varnarlaust fólk. Til þessa líknarstarfa þarf 

mikið fje, til kaupa á hjúkrunargögnum, fatnaði og faratækjum. Hinar 

Norðurlandaþjóðirnar hafa hafið söfnun í þessu skyni fyrir alllöngu og hefir mikið fje 

safnast. Ekki sæmir að vjer Íslendingar stöndum einir aðgerðalausir hjá, þegar bræðraþjóð 

vorri liggur mest á, enda vitum vjer, að það er ekki vilji þjóðarinnar.
4 

Lúðrasveitin Svanur hóf dagskránna á Austurvelli klukkan 13:30 með flutningi á 

þjóðsöngvum Íslands og Finnlands. Þá hélt Sigurgeir Sigurðsson biskup Íslands ræðu af 

svölum Alþingishússins sem jafnframt var útvarpað. Klukkan 15 hélt Norræna félagið 

skemmtisamkomu í Gamla bíói þar sem Stefán Jóhann Stefánsson hélt erindi og Gunnlaugur 

Einarsson formaður Rauða krossins ávarpaði samkomu samtakanna í Nýja bíói. Til 

skemmtunar var fiðluleikur og kvæðaupplestur auk þess sem Karlakór Reykjavíkur og 

Karlakórinn Fóstbræður sungu m.a. finnsk lög á finnsku. Klukkan 16 voru söngskemmtanir á 

Hótel Borg og á Hótel Íslandi þar sem óperusöngvarar sungu tvísöng.
5
  

Sá samhugur með Finnsku þjóðinni sem einkennt hafði fullveldisdaginn kom 

bersýnilega í ljós á Finnlandsdaginn. Viðburðir dagsins voru vel sóttir og söfnuðust alls um 11 

þúsund krónur á þessum eina degi. Hvarvetna gengust menntaskólanemar og aðrir 

sjálfboðaliðar fyrir sölu á merkjum Rauða krossins fyrir eina krónu hvert. Merkjasalar önnuðu 

ekki eftirspurn og varð Rauði krossinn að vísa fólki frá eftir að merkin voru uppseld. Þetta var 

þó stærsta upplag merkja sem samtökin höfðu nokkru sinni boðið til sölu, um sjö þúsund 

merki. Frjáls framlög sem bárust Rauða krossinum og Norræna félaginu frá félögum, 

fyrirtækjum og einstaklingum auk ágóðans af skemmtununum námu rúmlega fjögur þúsund 

krónum.
6
  

Viku síðar, 17. desember 1939, voru haldnir viðlíka Finnlandsdagar með dagskrá á 

Akureyri, Ísafirði, Hafnafirði, Siglufirði og víðar. Á Akureyri var samkoma í Nýja bíói og í 

Samkomuhúsinu þar sem Kantötukór Akureyrar og Karlakórinn Geysir stigu á stokk. Þar að 

auki flutti þjóðskáldið Davíð Stefánsson erindi um Finnlandsstríðið. Rauði krossinn seldi 

merki allan daginn og tóku flestir bæjarbúar þátt í viðburðum dagsins. Húsfyllir varð í 

Alþýðuhúsinu á Ísafirði á skemmtun Finnlandsdagsins þar í bæ. Samkoman var með svipuðu 

móti og á Akureyri og í Reykjavík en Hannibal Valdimarsson skólastjóri og einn helsti 

                                                 
4
 „Ávarp Norræna fjelagsins og Rauða kross Íslands“. Morgunblaðið. 9. desember 1939, bls. 3. 

5
 „Finnlandsdagurinn í dag“. Morgunblaðið. 10. desember 1939, bls. 3; „Fjársöfnun er hafin til hjálpar 

Finnlandi“. Alþýðublaðið. 7. desember 1939, bls. 1.  
6
 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 9; „Finnlandssöfnunin rúml. 15. þús. kr.“. Morgunblaðið. 12. 

desember 1939, bls. 3; „Samúð Íslendinga með Finnum kom mjög vel í ljós í gær“. Alþýðublaðið. 11. desember 

1939, bls. 1. 



24 

 

leiðtogi Alþýðuflokksins á staðnum hélt erindi auk annarra frammámanna í 

Góðtemplarahúsinu. Samanlagt söfnuðust um sex þúsund krónur á Finnlandsdögunum á 

Akureyri og Ísafirði.
7
  

 

3.2 Framkvæmd og gangur söfnunarinnar. 

Finnlandsdagurinn í Reykjavík varð eins konar opnuarhátíð Finnlandssöfnunarinnar sem hélt 

áfram af fullum krafti. Framlög bárust á skrifstofur Rauða krossins og Norræna félagsins í 

Reykjavík, Akureyri, Siglufirði og víðar. Í fámennari byggðalögum gengust sjálfboðaliðar 

fyrir söfnun. Í tveimur tilvikum höfðu sýslumenn forgöngu um söfnun og til voru dæmi þess 

að prestar söfnuðu á meðal sóknarbarna sinna.
8
  

Gunnlaugur Einarsson og Guðlaugur Rósinkranz höfðu samráð um yfirumsjón 

Finnlandssöfnunarinnar. Öllum peningagjöfum var safnað saman á skrifstofu Rauða krossins í 

Reykjavík og þegar framlög bárust daglega á háannatímum í desember starfaði þar fjöldi fólks 

við að bókfæra þau. Meginframkvæmd söfnunarinnar hvíldi því á Rauða krossinum en 

Norræna félagið tók að sér fjölmiðlaviðtöl og fleiri tilfallandi verk.
9
 

Um leið og söfnunin fór af stað tók aðstandendum hennar að berast fjöldi fyrirspurna 

hvort ekki mætti gefa vörur í stað peninga. Fyrirspurnir þessar komu aðallega frá fólki úr 

sveitum sem vildi leggja málefninu lið en hafði lítið af peningum á milli handanna. Rauði 

krossinn hafði samband við systurfélagið í Finnlandi og fékk þau svör að alls kyns prjónles 

væri vel þegið, fyrst og fremst sokkar, vettlingar og peysur. Þetta var tilkynnt í útvarpinu og 

til þess að auðvelda fólki að gefa slíkar gjafir fékk Rauði krossinn Póst- og símamálastjórn til 

að afnema burðargjald á prjónlesbögglum utan af landi til Finnlandssöfnunarinnar.
10

  

Þetta var mestmegnis prjóna- og skinnvarningur en einnig barst söfnuninni vörur af 

öðru tagi, m.a. fimm föt af lýsi, tveir skúfhólkar, fimm gullhringir og fleiri skartgripir. Slíkur 

varningur var geymdur á skrifstofu Rauða krossins en þegar húsrúm þraut bauðst 

aðalræðismaður Finna til að hýsa hann.
11

 Vörunar voru metnar á andvirði 7.735,65 króna. 

Langstærstur hluti þeirra barst á fyrstu tveim mánuðum söfnunarinnar eða tveir fimmtu í 

desember 1939 og helmingur í janúar 1940.
12

 

                                                 
7
 „Finnlandsdagur á Ísafirði“, „Finnlandsdagur á Akureyri“. Morgunblaðið. 19. desember 1939, bls. 3; 

„Finnlandssöfnunin á Ísafirði“. Vísir. 18. desember 1939, bls. 1. 
8
 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 14. 

9
 Sama heimild, bls. 9-10. 

10
 Skj.RkÍ. D/83 2: Bréf frá Rauða kross Íslands (RkÍ) til Póst- og símamálastjórnar, 16. desember 1939; Skj.RkÍ. 

D/83 2: Bréf frá Póst- og símamálastofnun til RkÍ, 18. desember 1939. 
11

 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 10 og 12.  
12

 Skj.RkÍ. E/168 3: Yfirlit yfir vörusendingar Finnlandsöfnunarinnar, ódagsett. 
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 Fjársöfnunin stóð yfir svo lengi sem framlög bárust en líkt og með prjónlesgjafirnar 

tók heldur að draga úr þeim undir lok febrúar 1940. Þá gáfu aðstandendur út ávarp til 

Íslendinga og ítrekuðu að þrátt fyrir góðan árangur væri enn mikil þörf fyrir aðstoð í 

Finnlandi. Var stungið upp á því að fyrirtæki greiddu fastan hluta af arði sínum og 

einstaklingar greiddu reglufastar mánaðagreiðslur til söfnunarinnar.
13

 Ekki bar ávarpið 

árangur því við hernám Þjóðverja á Noregi og Danmörku í apríl 1940 stöðvaðist 

Finnlandssöfnin svo til alveg. 

  

 

1. graf: Vöxtur fjársöfnunarinnar frá 13. desember 1939. Hér er ekki tekið með 

andvirði gefinna vara. Heimildir: Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939 (1940). 

Alþýðublaðið, Morgunblaðið og Vísir, desember 1939-febrúar 1940. 
14

 

 

Alls söfnuðust 165.661,93 krónur í peningum en að viðbættu andvirði gefinna vara og 

vaxtatekna áranna 1939 og 1940 nam heildarupphæð Finnlandssöfnunarinnar 174.486,89 

krónum.
15

 Nær helmingur peningagjafanna, um 90 þúsund krónur, safnaðist í desember 1939 

eins og sjá má á 1. grafi. Í janúar 1940 safnaðist tæplega helmingi minna, eða um 40 þúsund 

krónur og 30 þúsund í febrúar. Við lok febrúar var nær allt það fé sem safnaðist, um 160 

þúsund krónur, komið í hús. Eftir það söfnuðust aðeins fimm þúsund krónur.
16

 

                                                 
13

 „167 þús. króna hafa nú safnast til Finna“. Alþýðublaðið. 29. febrúar 1940, bls. 2.  
14

 Alþýðublaðið. 22. desember 1939, bls. 1, 20. janúar 1940, bls. 1 og 30. janúar 1940, bls. 4; Morgunblaðið. 13. 

desember 1939, bls. 7, 13. janúar 1940, bls. 3 og 29. febrúar 1940, bls. 6; Vísir. 30. desember 1939, bls. 1 og 13. 

febrúar 1940, bls. 1. 
15

 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 10. Íslendingar gáfu 173.397,58 krónur í peningum og vörum en 

talan 174.487,89 var opinber lokaupphæð Rauða krossins. Til að halda samræmi við útreikninga Rauða krossins 

er hér einnig notast við þessa tölu.  
16

Sjá 1. graf. 
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3.3 Fram úr björtustu vonum. 

Það kom forsvarsmönnum Finnlandssöfnunarinnar mjög á óvart hve mikinn stuðning hún 

fékk en bjartsýnustu menn höfðu spáð að í mesta lagi 30 þúsund krónur myndu safnast.
17

 

Athygli vekur hve mikið safnaðist þrátt fyrir erfiðar aðstæður í atvinnu- og efnahagslífi og 

hvernig gjafmildin spratt af sjálfri sér. Aðstandendur þurftu ekki að hvetja fólk áfram til gjafa 

því eftir Finnlandsdagana í fyrstu viku söfnunarinnar stóðu hvorki Rauði krossinn né Norræna 

félagið fyrir samkomum eða skipulögðu átaki til styrktar Finnum. Dagblöðin skrifuðu örvandi 

um söfnunina og daglegar fréttir af stríðinu voru ákveðin auglýsing í sjálfu sér. Auk þess birtu 

dagblöðin og ríkisútvarpið söfnunarlista þar sem komu fram nöfn gefanda og upphæð 

framlaga og virkaði þetta hvetjandi á fólk.
18

  

Ágóðinn af Finnlandskvöldunum (sjá kafla 2.6) rann til Finnlandssöfnunarinnar og var 

oftar en ekki gengist fyrir samskotum á pólitískum fundum og verkalýðsfundum. Félög og 

hópar söfnuðu einnig fé og varningi frá meðlimum sínum. Til dæmis tóku allir 

Alþingismennirnir að undanskildum þingmönnum Sósíalistaflokksins þá ákvörðun fyrir jólin 

1939 að gefa þingfararkaup sitt í eina viku til söfnunarinnar og voru það um fjögur þúsund 

krónur.
19

 Víðsvegar um landið stofnuðu konur til félagsskapar um að prjóna til 

Finnlandssöfnunarinnar. Íþróttafélag kvenna hvatti félagskonur í janúar 1940 til þessa og á 

sama tíma hættu lögreglumenn í Reykjavík við árshátíð sína og gáfu jafngildi aðgangseyrisins 

þess í stað til söfnunarinnar.
20

  

Í desember 1939 bárust Norræna félaginu inntökubeiðnir á hverjum degi auk bréfa og 

skeyta frá áhugasömu fólki. „Okkur datt ekki í hug að þjóðin myndi taka svona vel undir 

málaleitun okkar“, sagði Guðlaugur Rósinkranz í blaðaviðtali í lok mánaðarins, „[það] er 

auðfundið að menn líta á það sem skyldu sína að leggja fram fé.“ Guðlaugur túlkaði örlæti 

þjóðarinnar svo að henni fyndist hún „taki sjálf þátt í landvörnum [Finnlands] með hinum 

glæsilegu hetjum“ finnska hersins á vígvellinum.
21

  

Forsvarsmenn Rauða krossins töldu gjafirnar sjálfar ekki aðalatriðið við söfnunina 

heldur samúðaraldan sem bar þær upp „ekki sem skyldufórn, heldur sem aðkallandi 

                                                 
17

 „90% af fjárráðandi Íslendingum hafa gefið til Finnlands“. Morgunblaðið. 6. febrúar 1940, bls. 3. 
18

 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 13. 
19

 „Samtals 80 þúsund krónur til Finnlands“. Alþýðublaðið. 27. desember 1939, bls. 1; „Finnlandssöfnunin nú kr. 

97.972“. Morgunblaðið. 4. janúar 1940, bls. 7.  
20

„Finnlandssöfnunin komin upp í 144 þús. krónur“. Alþýðublaðið. 7. febrúar 1940, bls. 2; „Lögregluþjónar gefa 

1000 kr. til Finnlands“. Vísir. 10. janúar 1940, bls. 1.  
21

 „Finnlandssöfnunin einsdæmi í sögu Íslendinga“. Alþýðublaðið. 22. desember 1939, bls. 1 og 4.  
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fullnægingu á samúðarþörf hvers og eins einasta manns í þessu landi, sem með rjettu ber 

Íslendingsnafn.“
22

 

 

3.4 Ráðstöfun söfnunarfjár. 

Þrátt fyrir að gjaldeyrisleyfið hafi verið í höfn í byrjun desember 1939 stóðu aðstandendur 

söfnunarinnar frammi fyrir erfiðleikum með gjaldeyrisflutning þegar kom að því að senda féð 

til Finnlands. Það var því ákveðið að nota hluta þess til kaupa á íslensku prjónlesi og spara 

þannig erlend gjaldeyriskaup. Vörurnar fengust þar að auki á betra verði með þessum hætti. 

Haraldur Arnason kaupmaður tók þessi innkaup að sér auk pökkunar og útsendingar. Haraldur 

var kunnur fyrir skipulagshæfileika enda rak hann eina vinsælustu klæðaverslun Reykjavíkur. 

Mest voru þetta ullarpeysur, sokkar og skíðahosur í karlmanns- og unglingastærðum en einnig 

voru keypt ullarteppi, sútuð sauðskinn og þurrkaðar gærur. Þegar upp var staðið hafði rúmum 

helmingi söfnunarfjárins verið ráðstafað með þessum hætti.
23

  

 

Tekjur Krónur Gjöld Krónur 

Safnað í peningum: 165.661,93 Sent í peningum til Finnlands: 83.252,35 

Andvirði gefinna vara: 7.735,65 Andvirði vörusendinga til Finnlands: 86.726,22 

  Stríðsvátrygging: 1.311,42 

  Ýmis kostnaður: 1.511,67 

Alls: 173.397,58 Alls: 172.801,66 

 Til afgangs í árslok 1940: 595,92 

Vaxatekjur 1939 og 1940: 1.089,31 

Alls: 174.486,89 

3. tafla: Bókhald Finnlandssöfnunarinnar. Með gjöldum er í þessu samhengi átt við þá 

fjármuni sem Rauði krossinn sendi úr landi eða varði í kostnað. Heimild: Ársskýrsla Rauða 

Kross Íslands 1939 (1940), bls. 12. 

 

Um miðjan desember 1939 og í byrjun janúar 1940 sendi Rauði krossinn tvær fyrstu 

vörusendingarnar til Finnlands. Í þeim var sá hluti prjónlessins sem þá hafði borist að gjöf 

með dálitlu af keyptum vörum til viðbótar. Stærsta vörusendingin, að verðmæti hátt í 80 

þúsund króna, lagði úr höfn í Reykjavík með gufuskipinu Lyru 2. febrúar 1940.
24

 

Eimskipafélag Íslands, Sameinaða gufuskipafélagið og Bergenska gufuskipafélagið sáu um 

                                                 
22

 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 14. 
23

„Finnlandssöfnunin“. Morgunblaðið. 4. febrúar 1940, bls. 2; „90% af fjárráðandi Íslendingum hafa gefið til 

Finnlands“. Morgunblaðið. 6. febrúar 1940, bls. 3 og 7. 
24

 Skj.RkÍ. E/168 3: Yfirlit yfir vörusendingar Finnlandsöfnunarinnar, ódagsett. 
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flutning á öllum vörusendingunum sem námu alls 11 smálestum að þyngd. Skipafélögin tóku 

ekkert gjald fyrir flutninginn og því var stríðsvátrygging eini flutningskostnaðurinn.
25

 Síðasta 

sendingin, sem var afgangur af söfnuninni í mars, fór með sænsku skipi 18. september 1940.
26

 

Þær 83.252,35 krónur sem ekki fóru í vörukaup voru sendar í ávísunum til Rauða 

kross Finnlands. Fyrsta ávísunin var send í lok desember 1939 en stærstur hluti fjárins var 

sendur í tveimur ávísunum, 15. janúar og 21. ágúst 1940. Hvor um sig nam rúmum 30 þúsund 

krónum í breskum pundum. Lokagreiðslan var svo yfirfærð í lok janúar 1941 og var þá nær 

allt söfnunarfé Finnlandssöfnunarinnar komið úr landi. Daginn eftir lét Rauði kross Íslands 

fylgja ítarlega skýrslu til systurfélagsins í Finnlandi með bókhaldi söfnunarinnar sem 

jafnframt var afhent aðalræðismanni Finna hér á landi.
27

  

 

3.5 Erlend viðbrögð við Finnlandssöfnun Íslendinga. 

Alþýðublaðið lýsti því yfir í upphafi Finnlandssöfnunarinnar að hún myndi vekja athygli um 

allan heim og það væri því „þjóðarmetnaður okkar“ að láta árangurinn verða sem mestan.
28

 

Fyrirmyndin var sótt til útlanda en söfnunin var skipulögð og framkvæmd einhliða af Rauða 

kross Íslands og Íslandsdeild Norræna félagsins. Til voru verklagsreglur frá Alþjóðasambandi 

Rauða kross félaga um aðstoð á milli landsdeilda Rauða krossins ef landsdeild á 

hamfarasvæði óskaði eftir henni.
29

 Það eru þó engar heimildir fyrir því að Rauði krossinn í 

Finnlandi hafi óskað eftir aðstoð frá Íslandi og Alþjóðasambandið kom hvergi nærri 

Finnlandssöfnunni.  

Gunnlaugur Einarsson formaður Rauða kross Íslands skýrði öðrum landsdeildum og 

Alþjóðasambandi Rauða kross félaga frá gangi söfnunarinnar í óspurðum fréttum. Sambandið 

fékk fyrst fregnir af Finnlandssöfnuninni 3. janúar 1940 í bréfi frá Gunnlaugi. Þar lýsti hann 

ánægju sinni með árangurinn: „Öll íslenska þjóðin brást á undraverðan hátt við hjálparbeiðni 

okkar“, skrifaði formaðurinn, „og hefur aldrei undir nokkrum kringumstæðum safnast svo 

gríðarmikið fé hér á svo stuttum tíma.“
30

 16. febrúar sendi hann svo skýrslu til 

Alþjóðasambandsins með nákvæmri sundurliðun á því hvernig söfnunarfénu hafði verið varið 

                                                 
25

 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 12-13. 
26

 Skj.RkÍ. D/11: Bréf frá RkÍ, undirritað af Gunnlaugi Einarssyni til Rauða kross Finnlands (RkF), 22. janúar 

1941. 
27

 Skj.RkÍ. D/11: Bókhald Finnlandssöfnunarinnar, viðhengi bréfs frá RkÍ til RkF, 22. janúar 1941; Skj.RkÍ. 

D/89 1: Drög að bréfi frá Gunnlaugi Einarssyni til Ludvig Andersen aðalræðismanns Finna á Íslandi, 18. febrúar 

1941.  
28

 „Þjóðarmetnaður Íslendinga að árangur verði sem beztur“. Alþýðublaðið. 9. desember 1939, bls. 1. 
29

 Skj.RkÍ. E/196: Skipulögð Neyðarhjálp. (1941), bls. 29-30. 
30

 Skj.RkÍ. D/1: Bréf frá RkÍ, undirritað af Gunnlaugi Einarsyni til Alþjóðasambands Rauða kross félaga, 3. 

janúar 1940. 
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fram til 15. febrúar. Þá höfðu safnast um 150 þúsund krónur og lét Gunnlaugur það duga sem 

lokaskýrslu.
31

 

Aðalritari Alþjóðasambands Rauða kross félaga var hæstánægður með framtakið og 

óskaði Gunnlaugi til hamingju með árangurinn. Hann sagðist mundi birta tölurnar í tímariti 

sambandsins og skilaði miklu þakklæti frá yfirvöldum Alþjóða-Rauða krossins: „Ég vil nýta 

tækifærið“, sagði hann í einu skeytanna, „til þess að lýsa einlægri aðdáun minni á þeim mikla 

stuðningi sem land þitt hefur gefið Rauða krossi Finnlands.“
32

  

 

Finnlandssöfnun Íslendinga vakti talsverða athygli í Finnlandi. Morgunblaðið hafði 

eftir dönskum fjölmiðlum í lok desember 1939 að Finnar birtu fréttir af söfnuninni á Íslandi 

með „stórum fyrirsögnum“ og færu „stórkoslegum viðurkenningarorðum“ um Ísland.
33

 Þegar 

Íslendingar búsettir á Norðurlöndunum komu heim með Esjunni í október 1940 eftir að hafa 

ferðast í gegnum Finnland til Petsamo sögðust þeir hafa orðið varir við sérstakan velvilja í 

sinn garð hjá Finnum. Hópurinn sagði Finna hafa verið umhugað um að koma því til skila að 

almennt væri munað eftir íslensku söfnuninni í Finnlandi.
34

  

Rauði kross Finnlands og Finnlandsdeild Norræna félags voru að vonum afar þakklát 

fyrir íslensku gjafirnar en fyrstu viðbrögð þeirra bárust í skeyti þann 26. desember 1939 frá 

forkólfum félaganna. Í bréfi frá Rauða krossi Finnlands til systurfélagsins á Íslandi 7. júní 

1940 skilaði aðalritari innilegustu þökkum fyrir samúðarvottinn og hinar síendurteknu gjafir.
35

 

Í október 1940 sendi Rauði kross Finnlands formlegt þakkarbréf, í þetta skiptið undirritað af 

sjálfum Mannerheim marskálki sem jafnframt var formaður félagsins:  

Þar sem söfnuninni er hér með lokið óska ég þess að fá að skila dýpsta þakklæti okkar til íslensku 

þjóðarinnar fyrir alla þá verðmætu hjálp í formi peninga og vara sem okkur barst meðan á hinni 

hörðu vetrarherferð 1939-40 stóð og eftirstríðstímabilinu sem henni fylgdi.
36

   

Marskálkurinn taldi Íslendinga hafa sýnt mikla fórnfýsi sem styrkti „enn frekar þann samhug 

sem ríkir á milli þjóða okkar.“
37

  

 

                                                 
31

 Skj.RkÍ. D/1: Bréf frá RkÍ til Alþjóðasambandsins, 16. febrúar 1940. 
32

 Skj.RkÍ. D/1: Bréf frá Alþjóðasambandinu, undirritað af M. B. de Rougé til RkÍ, 22. janúar 1940; Skj.RkÍ. 

D/1: Bréf frá Alþjóðasambandinu til RkÍ, 16. mars 1940. 
33

 „Samúð Íslendinga með Finnum“. Morgunblaðið. 20. desember 1930, bls. 2.  
34

 „Finnlandshjálpin“. Morgunblaðið. 23. október 1940, bls. 5.  
35

 „Samtals 80 þúsund krónur til Finnlands“. Alþýðublaðið. 27. desember 1939, bls. 1 og 4; Skj.RkÍ. D/11: Bréf 

frá RkF til RkÍ og Norræna félagsins, 7. júní 1940. 
36

 Skj.RkÍ. D/11: Bréf frá RkF, undirritað af C. G. Mannerheim formanni og Gustaf Taucher aðalritara, til RkÍ og 

Norræna félagsins, 16. október 1941.  
37

 Sama heimild. 
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3.6 Tölfræði Finnlandsöfnunarinnar.  

Finnlandssöfnunin var stærsta fjársöfnun sem farið hafði fram á Íslandi. Miðað við 

mannfjöldatölur í janúar 1940 og þá upphæð sem safnaðist með peningaframlögum á 

landsvísu safnaðist 1,37 króna á hvern íbúa í landinu og 2,22 krónur á hvern mann á aldrinum 

15-64 ára.
38

 Gunnlaugur Einarsson fór nær sanni þegar hann tjáði Morgunblaðinu í byrjun 

febrúar 1940 að hann teldi ekki langt frá því að „90% af öllum Íslendingum, sem eru fjárráða, 

hafi lagt eitthvað af mörkum til Finnlandssöfnunarinnar.“
39

  

4. tafla sýnir skiptingu söfnunartekja eftir kaupstöðum og sýslum. Vart kemur á óvart 

að mest safnaðist í Reykjavík eða um 40 þúsund krónur og þar á eftir fylgdi Akureyri og 

Siglufjörður. Minnst safnaðist í Vestmannaeyjum eða um eitt þúsund krónur og því næst hátt í 

þrjú þúsund krónur í Vestur-Húnavatnssýslu og á Ísafirði.  

 

Kaupstaður eða sýsla Krónur  Kaupstaður eða sýsla Kr. á íbúa 

Reykjavík 40.622,22 Siglufjörður 3,18 

Akureyri 11.133,24 Dalasýsla 2,62 

Siglufjörður 9.000,00 Akureyri 2,25 

Skagafjarðarsýsla 8.000,32 Skagafjarðarsýsla 2,20 

Árnessýsla 7.968,46 Strandasýsla 2,15 

4. tafla: Kaupstaðir eða sýslur þar sem fimm hæstu upphæðir söfnuðust og þeir staðir þar sem 

mest safnaðist á hvern íbúa. Heimild: Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939 (1940), bls. 11. 

 

Ef söfnunartölur eru skoðaðar með tilliti til íbúafjölda kemur í ljós að Siglfirðingar voru 

gjafmildastir allra Íslendinga. Þar söfnuðust 3,08 krónur á hvern íbúa. Næstir komu Dalamenn 

með 2,62 krónur og þá Akureyringar með 2,25 krónum á hvern íbúa. Flestar aðrar sýslur og 

kaupstaðir söfnuðu á bilinu einni til tveim krónum á íbúa og því vekur athygli hve mikið 

safnaðist á Siglufirði og í Dalasýslu. Jafnramt er athyglivert að í Vestmannaeyjum og 

Eyjafjarðarsýslu utan Akureyrar safnaðist undir ein króna á mann. Í Vestmanaeyjum, þar sem 

áberandi minnst safnaðist, nam upphæð á hvern íbúa aðeins 30 aurum. Munaði því rúmum 

tveim krónum á hvern mann á Siglufirði og í Vestmannaeyjum.
40

  

                                                 
38

 Hagstofa Íslands. „Mannfjöldi eftir kyni og aldri 1841-2012“. www.hagstofa.is – Talnaefni – Mannfjöldi . 2. 

júlí 2012. Sótt 26. júlí 2012. 
39

 „90% af fjárráðandi Íslendingum hafa gefið til Finnlands“. Morgunblaðið. 6. febrúar 1940, bls. 3. 
40

 Ársskýrsla Rauða Kross Íslands 1939, bls. 11. Rauði krossinn notaði mannfjöldatölur frá janúar 1939 við 

útreikninga sína og eru þær einnig notaðar hér.  
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Það liggur ekki fyrir hvað skýrir þennan mikla mun. Forkólfar Rauða krossins töldu 

gjafmildi Siglfirðinga liggja í persónulegum kynnum þeirra af Finnum.
41

 Það ber þó að fara 

varlega við túlkun á slíkum meðaltalstölum. Rausnarlegt framlag eins auðmanns gæti hafa lyft 

meðaltali fámennra byggðalaga úti á landi umtalsvert. Það er hins vegar athyglivert að 

Siglufjörður hafði verið eitt helsta vígi kommúnista og síðar Sósíalistaflokksins. 

Finnlandssöfnunin var jafnframt fyrsta fjársöfnunin á Íslandi sem náði verulega út til 

sveita landsins. Um 77% af heildarupphæðinni safnaðist utan Reykjavíkur og nemur það 1,54 

krónu á hvern íbúa landsbyggðarinnar miðað við 1,09 krónu á hvern Reykvíking. Um 40% 

safnaðist í þéttbýli, þ.e. í Reykjavík og á kaupstöðunum úti á landi, en í sveitum landsins 

safnaðist um 100 þúsund krónur eða 1,58 króna á hvern mann. Þetta er öllu meira en sú 1,18 

króna á mann sem safnaðist í þéttbýlinu og sýnir glögglega hve vel söfnunin náði til 

sveitafólks.  

Enn bjó meirihluti þjóðarinnar í dreifbýli en það vekur athygli að meira safnaðist þar 

en í kaupstöðunum þar sem fyrirtæki og efnamikið fólk var til staðar og meira var um 

verðmætasköpun. Hins vegar kom meira en helmingur af prjónavörunum frá Reykjavík og 

Akureyri þrátt fyrir að upphaflega hafi fólk í sveitum, sem átti að hafa minni efni, óskað eftir 

því að gefa slíkan varning.
42

 

 

3.7 Safnaðist mikið fé í Finnlandssöfnuninni?  

Nú má spyrja: Fólust mikil verðmæti í 174,487 krónum miðað við gengi krónunnar á þessum 

tíma? Af viðbrögðum aðstandenda söfnunarinnar og fjölmiðla að dæma er þessari spurningu 

auðsvarað og það játandi. Í því samhengi skal þess getið að árið 1940 kostaði lítri af mjólk og 

kíló af hveiti og nýjum fisk 50-70 aura, kíló af súpukjöti tæpar 3 krónur, kíló af eggjum 5 

krónur og brennivínspeli 13 krónur.
43

 Söfnunin nam rúmlega þreföldum hæsta vinningi 

Happdrættis Háskólans sem var 50 þúsund krónur en fyrir þá peninga var hægt að fá stórt 

steinhús í Reykjavík.
44

 Uppfært til verðlags ársins 2012 á grunni vísitalna nam 

Finnlandssöfnunin um 33 milljónum króna sem verður að teljast töluverð upphæð sérstaklega 

miðað við erfiðar aðstæður í efnahags- og atvinnulífi. Hafa verður í huga að við þann 

samanburð er ekki tekið tillit til kaupmáttar fjárins þá og nú svo myndin er ekki fullkomin.  
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 Sama heimild, bls. 14. 
42

 Sama heimild, bls. 12. 
43

 Hagstofa Íslands. „Útsöluverð nokkurra vörutegunda og þjónustuliða 1914-1979 – Vörutegund og ár“. 

www.hagstofa.is – Talnaefni – Verðlag og Neysla. Sótt 26. júlí 2012. 
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 Morgunblaðið, 10. janúar 1940, bls. 1 (auglýsingar); Frjáls verslun. 1. júní 1940, bls. 16 (auglýsingar).  
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Ef Finnlandssöfnunin er borin saman við aðrar fjársafnanir og samskot sem áttu sér 

stað á sama tímabili ber hún af. Chile-söfnunin í ársbyrjun 1939 gaf ekki af sér nema um 650 

krónur. Í árlegri söfnun Vetrarhjálparinnar fyrir jólin 1939 til handa þurfandi fjölskyldum og 

einstaklingum í Reykjavík söfnuðust rúmar 48 þúsund krónur í peningum og vörum. Á sama 

tímabili söfnuðust yfir 100 þúsund krónur til Finnlands.
45

  

Seinna á stríðsárunum söfnuðu Íslendingar til handa Norðmönnum, Dönum og fleiri 

stríðshrjáðum þjóðum. Þessar safnanir stóðu yfir lengri tímabil og hærri upphæðir söfnuðust. 

Hlutfallslega safnaðist þó meira í Finnlandssöfnuninni en t.d. í Noregssöfnuninni 1942-

1945.
46

 Fjárráð fólks höfðu aukist stórlega eftir því sem á heimsstyrjöldina leið og því má 

fullyrða að Finnlandssöfnunin, sem átti sér stað fyrir þessar breytingar, var sannarlega 

tilkomumikil. 

 

Næst er vert að athuga hve verðmætar þær tæpu 2,2 milljónir finnskra marka voru sem 

afhentust finnsku þurfafólki í formi fatnaðar og annarra hjálpargagna. Vegna 

heimsstyrjaldarinnar tók langan tíma fyrir söfnunarféð að komast á áfangastað.
47

 Stærstur 

hluti þess, hvort sem var í formi peninga eða vara, barst Finnum ekki fyrr en eftir að stríðinu 

lauk. Þrátt fyrir það kom hjálpin að góðu gagni enda var neyð Finna talsverð á 

eftirstríðsárunum vegna stríðsskaða og fólksflutninga frá Karelíu sem lagðist undir Sovétríkin 

í kjölfar friðarsamninga.
48

  

Árið 1941 höfðu hátt í 20 milljónir finnskra marka borist Rauða krossi Finnlands í 

frjálsum framlögum að frátöldum vörusendingum og ríkisstyrki og kom stærstur hluti þeirra 

erlendis frá, einkum frá Norðurlöndunum.
49

 Við fyrstu athugun virðist framlag Íslands mega 

sín lítils þegar á heildarupphæðina er litið. En að teknu tilliti til smæðar þjóðarinnar og 

fjarlægðarinnar frá vettvangi hlýtur það að teljast hlutfallslega mikið að tæp 10% af verðmæti 

erlendrar aðstoðar við Rauða kross Finnlands skuli hafa komið frá Íslandi. Það er engin furða 

að eftir þessu hafi verið tekið í Finnlandi eins og frásagnir Petsamofaranna og bréfin frá 

Rauða krossi Finnlands bera vitni um. 
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 Margrét Guðmundsdóttir. Í þágu mannúðar, bls. 115; „Vetrarhjálpin byrjar starfsemi sína í dag“. 

Morgunblaðið. 6. desember 1940, bls. 3. 
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 Margrét Guðmundsdóttir. Í þágu mannúðar, bls. 135.   
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 Skj.RkÍ. D/11: Bréf frá RkF, undirritað af G. Mannerheim formanni og G. Taucher aðalritara, til RkÍ og 

Norræna félagsins, 16. október 1941. 
48

 Gunnar Rosén. Hundra år av krig och fred. Finlands Röda kors 1877-1977. (Helsinki, 1977), bls. 354. 
49

 Sama heimild, bls. 350. 
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VI. KAFLI 

Skýringar á afstöðu Íslendinga 

 

 

Til þess að skýra afstöðu Íslendinga til Finnlands í vetrarstríðinu er nauðsynlegt að freista 

þess að setja hana í samhengi við viðhorf þeirra til Vesturlanda, einkum þó Norðurlandanna. 

Einnig þarf að huga að því að hvaða leyti viðbrögð Íslendinga voru sprottin úr íslenskum 

jarðvegi. 

 

4.1 Ísland og Finnland, vestræn lýðræðisríki. 

Austurlandamæri Finnlands voru, með orðum finnska fræðimannsins Max Jakobson, 

„landamæri Býsans og Rómar“ þar sem vestræn menning og viðskiptahættir tóku enda og það 

hófst sem Finnar álitu „asískan barbarisma“.
1
 Hugmyndir um framandleika Rússlands voru 

ekki óalgengar á meðal fræðimanna og stjórnmálamanna í Evrópu og þeirra gætti einnig mjög 

í orðræðu fasista. Í augum Vestur-Evrópubúa hefur Rússland ávalt verið talið framandi, 

afturhaldssamt og vanþróað veldi. Eftir byltingu kommúnista varð Rússland sannarlega útlagi 

meðal ríkja Evrópu.
2
 Ekki bætti úr skák að sovétstjórnin stofnaði til samtaka sem stefndu að 

því að steypa ríkisstjórnum Vesturlanda.  

Vetrarstríðið birtist Vesturlandabúum sem barátta lýðræðis og sjálfsákvörðunaréttar 

gegn einræði og ofbeldi. Hinn vestræni heimur, sem Ísland tilheyrði, hafði staðið á öndinni í 

rúm tvö ár vegna þess sem margir sáu sem yfirgang einræðisríkja við smáríki. Nú var röðin 

var komin að Finnlandi og í fyrsta sinn bauð lýðræðislegt smáríki stórveldum alræðisins 

birginn. Þessi vörn Finnlands hafði að mati Max Jakobsons gríðarlegt tilfinningagildi á 

vesturlöndum og var spennandi tilbreyting frá hinu hvimleiða gervistríði (e. Phony War) sem 

staðið hafði á milli Vesturveldanna og Þýskalands frá falli Póllands.
3
  

Í augum Vesturlandabúa var Finnland vestrænt menningarríki sem stóð fyrir öll þau 

gildi sem vestrið þóttist halda í heiðri; réttarríkið, lýðræði og frelsi, og landið stóð frammi 

fyrir fólskulegri árás hins framandi, austræna risa.
 
Þessi afstaða getur ein og sér skýrt hvers 

vegna hinn vestræni heimur snerist eindregið á sveif með Finnum í vetrarstríðinu. Að því leyti 

                                                 
1
 Max Jakobson. The Diplomacy of the Winter War, bls. 6-7. 

2
 Ezequil Adamovsky. „Euro-Orientalism and the Making of the Concept of Eastern Europe in France, 1810-

1880“. The Journal of Modern History. LXXVII:3 (2005), bls. 591-628, bls. 591 og 611. Sjá einnig í þessu 

samhengi skilgreningu ungverska fræðimannsins György Péteri á hugtakinu „andleg kortlagning“ í bók sinni 

Imaging the West in Eastern Europe and the Soviet Union. (Pittsburgh, 2010), bls. 5-6. 
3
 Max Jakobson. The Diplomacy of the Winter War, bls. 4  
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voru viðbrögð Íslendinga hluti af alþjóðlegri hreyfingu á meðal þjóða sem deildu sömu 

vestrænu grundvallargildunum og bjuggu við áþekkt stjórnarfar og hagskipulag.  

 

4.2 Íslendingar og Finnar, útverðir norrænar menningar. 

Það var þó meira en andúð á einræði sem leiddi til þessara viðbragða. Eins og Þjóðviljinn 

benti réttilega á í upphafi stríðsins, hafði almenningur ekki tekið jafn skýra samúðarafstöðu til 

þeirra þjóða sem þegar höfðu fallið Þýskalandi og Sovétríkjunum að bráð.
4
 Ísland og Finnland 

voru aftur á móti hlutar norræna menningarheimsins þótt ný ríki væru á meðal gömlu norrænu 

konungsríkjanna.  

Í hernaðarlegu tilliti voru Íslendingar á áhrifasvæði Breta svo sem staðfest hafði verið í 

Napóleonstyrjöldunum og fyrri heimsstyrjöldinni en menningar- og stjórnarfarslega var landið 

ótvírætt tengt Skandinavíu. Eftir fullveldistökuna jukust samskipti Íslendinga við Norðurlönd 

og var Íslandsdeild Norræna félagsins stofnuð árið 1922. Á árum síðari heimsstyrjaldar töldu 

forgöngumenn norrænnar samvinnu þjóðina vera hluta „hinnar norrænu lífsheildar“ sem tengd 

væri „aldagömlum skyldeika- og menningarböndum“. Þau bönd fengust ekki rofin án þess 

Íslendingar biðu „varanlega hnekki eða algert skipbrot sem norræn menningarþjóð.“
5
 

Forystumönnum Norræna félagsins þótti því æskilegt að Íslendingar lærðu af 

Norðurlandaþjóðunum og vegna skyldeikans væri það „næsta augsýnilegt“ að þeir efldu 

samvinnu með þeim.
6
  

Á millistríðsárunum höfðu Íslendingar mest tengsl við Dani, Norðmenn og Svía en 

einnig héldu þeir uppi samskiptum við Breta og Þjóðverja.
7
 Finnar áttu hins vegar lítið saman 

við Íslendinga að sælda fyrir síðari heimsstyrjöld. Þeir voru í miklum minnihluta þeirra 

útlendinga sem hingað komu og fáeinir Íslendingar sóttu Finnland heim.
8
 Engu að síður voru 

Finnar taldir með í norræna bræðralaginu þegar þjóðin kom hér til umræðu, m.a. á 

kynningarfundum eða í kynningarefni sem af og til birtist Íslendingum.
9
 Í umræðum um 

                                                 
4
 „1. desember“. Þjóðviljinn. 3. desember 1939, bls. 4. 

5
 Guðlaugur Rósinkranz. Inngangsávarp. Norræn jól. Ársrit Norræna félagsins. I:1 (1941), bls. 5 

6
 Stefán Jóhann Stefánsson. „Norræn samvinna“. Norræn jól. Ársrit Norræna félagsins. I:1 (1941), bls. 21-24, 

bls. 22. 
7
 Þór Whitehead. Ófriður í aðsigi. Ísland í síðari heimsstyrjöld. (Reykjavík, 1982), bls. 50-51; Helgi Skúli 

Kjartansson. Ísland á 20. öld. (Reykjavík, 2003), bls. 208-209. 
8
 Hagskinna. Sögulegar hagtölur um Ísland. Ritstj.: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon. (Reykjavík 

1997), bls. 142. Samkvæmt manntali ársins 1930 voru aðeins sjö Finnar skráðir með búsetu á Íslandi og enginn 

árið 1940.  
9
 Sjá t.d. erindi flutt á finnsku kvöldi Norræna stúdentasambandsins árið 1919: Jón Helgason. „Elías Lönnrot og 

Kalevala“. Skírnir. XCIV:1 (1920), bls. 27-40. Sjá einnig: „Finnland“. Morgunblaðið. 11. júlí 1925, bls. 3; 

„Konungurinn og forsætisráðherrann í Finnlandsför“. Lögrétta. XXIII:23 (1928), bls. 1. 
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finnsku borgarastyrjöldina á millistríðsárunum mátti jafnvel finna orðalag sem átti eftir að 

einkenna vetrarstríðið.
10

 

 

Ár síðari heimsstyrjaldar voru ekki framfaraskeið í sögu norrænnar samvinnu. Það er 

þó óhætt að fullyrða að vetrarstríðið hafi opnað nýjan kafla í samskiptum landanna og tengt 

Finnlandi nánari böndum við önnur Norðurlönd. Þjóðfélagsorðræðan og Finnlandshjálpin á 

Norðurlöndunum var að mati danska fræðimannsins Henrik S. Nissen blásin upp af norrænni 

þjóðernishyggju og telur hann að þá hafi orðið til í fyrsta sinn raunveruleg norræn samhygð. 

Þetta á sérlega við í tilviki Norðmanna og Dana en Nissen telur að um veturinn 1939-1940 

hafi Finnar í fyrsta sinn öðlast sinn sess sem Norðurlandaþjóð í augum þessara þjóða.
11

 

 Hliðstæðu við þetta viðhorf má að einhverju leyti finna í orðræðu Íslendinga um 

vetrarstríðið þar sem áhersla var lögð á að Finnar væru hin mesta vina- og frændþjóð 

Íslendinga. Sífellt var skírskotað til norrænnar samstöðu. Einn Íslendingur komst svo að orði 

undir lok stríðsins að með samúðinni og aðstoð Íslendinga og annarra Norðurlandaþjóða við 

Finna hefði „skandinavisminn nr. 2“ staðist sitt próf.
12

  

Nærtækasta og skýrasta dæmið um þessa orðræðu er samúðarávarpið sem helstu 

áhrifamenn Íslands skrifuðu undir en þar voru Íslendingar titlaðir „ysti útvörður norrænnar 

menningar í vestri, eins og Finnar eru það í austri“.
13

 Sama viðhorf má sjá í ávarpi Norræna 

félagsins og Rauða krossins í aðdraganda Finnlandssöfnunnarinnar sem háð var í nafni 

norrænnar samvinnu. Þar sem hinar Norðurlandaþjóðirnar hefðu hafið Finnlandssöfnun 

sæmdi ekki að „vjer Íslendingar [stæðum] einir aðgerðalausir hjá“.
14

  

Þegar sósíalistar gagnrýndu þennan málflutning með þeim rökum að Finnar væru síður 

en svo frændþjóð Íslendinga svaraði Alþýðublaðið um hæl að Finnar væru „fyrir löngu orðnir 

svo blandaðir Svíum og menning þeirra svo sænsk, að þeim verður ekki með nokkurri 

skynsemi annarsstaðar í sveit skipað en með Norðurlandaþjóðunum.“
15

 Efast má um að 

margir hefðu tekið undir fyrri hluta þessarar staðhæfingar sem sett var fram í þrætuskyni. 

Engu að síður sannar samúð Íslendinga með Finnum í vetrarstríðinu, og umræðan um það, að 

Finnar voru álitnir hluti af bræðralagi Norðurlanda en jafnframt að Íslendingar sáu sjálfa sig 

sem hluta af þeirri þjóðaheild. 

                                                 
10

 Sjá ummæli Ásgeirs Ásgeirssonar kennara, síðar forseta Íslands, um Finna í þessu samhengi árið 1925: 

„Kennaraþingið í Helsingfors“. Menntamál. II:1 (1925), bls. 1-15, bls. 15.  
11

 Henrik S. Nissen. „Det nationale og demokratiet“. Norden under 2. Verdenskrig. (Kaupmannahöfn, 1979), bls. 

205-222, bls. 207. 
12

 Aðaljón þ. G.„Sumarþáttur“. Spegilinn. XV:6 (1940), bls. 49-50, bls. 49. 
13

 „Ávarp frá Íslendingum til finsku þjóðarinnar“. Vísir. 1. desember 1939, bls. 1. 
14

 „Ávarp Norræna fjelagsins og Rauða kross Íslands til Íslendinga“. Morgunblaðið. 9. desember 1939, bls. 3. 
15

 „Finnum líkt við Kongonegra!“. Alþýðublaðið. 7. febrúar 1940, bls. 3. 
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4.3 Íslendingar og Finnar, frelsiselskandi smáþjóðir.             

Í samúðar- og aðdáunarorðræðu Íslendinga um Finna er var að finna tíðar skírskotanir til 

frelsisástar þeirra og frelsisbaráttu. Þessu áttu Íslendingar auðvelt með að samsama sig því 

þjóðernisleg frelsisást var mikils metin á Íslandi í tíðaranda sjálfstæðisbaráttunnar. Báðar 

þjóðirnar höfðu unnið sigra í þjóðfrelsisbaráttu um sama leyti og þessir sigrar áttu nú undir 

höggi að sækja í Finnlandi. Blaðamaður Vesturlands orðaði þetta einna best í stríðsbyrjun: 

„Finnar eiga hina ríkustu samúð hjá Íslendingum. Hafa báðar þjóðirnar reynt áþján og 

undirokun erlends valds og endurheimtu frelsi sitt sama árið.“
16

 

Í samanburði á þjóðfrelsisbaráttu Finna og Íslendinga dró Morgunblaðið upp nafn Jóns 

Sigurðssonar í samhengi við Mannerheim marskálk og sagði Íslendinga skilja vel hvers vegna 

finnska þjóðin fól þessum „virðulega öldung“ forystuna í stríðinu. Íslendingar hefðu líka átt 

foringja sem „gnæfði langt yfir alla“ í frelsisbaráttu.
17

 

Í grein Tímans í febrúar 1940 var Finnum hampað fyrir að fórna öllu fyrir sjálfstæði 

landsins og frelsi þjóðarinnar. Greinahöfundi fannst að Íslendingar mættu taka þá sér til 

fyrirmyndar því „miklu meira tómlæti“ hafi verið sýnt við varðveislu þjóðfrelsisins á Íslandi 

en í Finnlandi.
18

 Þessi skoðun endurspeglar viðhorf Jónasar Jónssonar frá Hriflu í desember 

1939. Hann komst þó að þeirri niðurstöðu að með stuðningi sínum við Finna væru Íslendingar 

að sanna frelsisást sína á ný: 

Ekkert nema vakandi frelsisást Íslendinga veldur því að þeir vilja eftir ítrasta megni styðja 

Finna í neyðarvörn þeirra. Það væri heimskur maður, sem gerði ráð fyrir að þeir Íslendingar 

sem finna sárt til þeirrar hættu, sem vofir yfir frelsi og sjálfstæði Finna, muni vera kvíðalausir 

um að verða fullfrjáls þjóð og varðveita það frelsi.
19

  

Íslendingar höfðu lýst yfir ævarandi hlutleysi árið 1918 í von um að það myndi best tryggja 

öryggi þeirra. Að mati Þórs Whitehead sagnfræðings samsvaraði hlutleysið „þeirri hugsjón 

þjóðarinnar að búa frjáls og sjálfráða“ í landi sínu.
20

 Rof Sovétmanna á hlutleysi Finnlands 

var því óhugnanlegt fordæmi um hvernig mögulega gæti farið fyrir frelsi Íslendinga.  

Í fréttaskýringu Vesturlands snemma í desember 1939 kom fram sú skelfilega 

niðurstaða að harmleikurinn í Finnlandi sýndi „áþreifanlega, að frelsi og fullveldi smáríkjanna 

er fallvalt. Stórveldi, sem virða hvorki lög né rétt, hafa ráð smáríkjanna alveg í hendi sér.“ Að 

                                                 
16

 „Kúgun Rússa við Finna“. Vesturland. 2. desember 1939, bls. 187. 
17

 „Skugginn“. Morgunblaðið. 26. janúar 1940, bls. 5.  
18

 „Frelsi og sjálfstæði“. Tíminn. 20. febrúar 1940, bls. 78.  
19

 Jónas Jónsson. „Áramótahugleiðingar“, bls. 598. 
20

 Þór Whitehead. Ófriður í aðsigi, bls. 49. 
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lokum spurði greinahöfundur: „Hvað myndi verða fyrir hjá okkur Íslendingum?“
21

. Stefán 

Jóhann Stefánsson félagsmálaráðherra minntist þess síðar að hafa verið „þungt innanbrjóst“ 

um þessar mundir því einræðisríkin „myndu lítið virða rétt smáþjóða“.
22

  

Til þess að tengja innrás í hið fjarlægja Finnland við mögulegt hernám Íslands ber að 

athuga að margir óttuðust að vetrarstríðið væri upphafið að því að Sovétríkin og Þýskaland 

skiptu með sér Norðurlöndunum.
23

 Alræðisríkin tvö voru almennt álitnir bandamenn í öllu 

nema orði og hernám Þjóðverja á Íslandi var möguleiki sem samtímamenn gátu ekki útilokað. 

Héðinn Valdimarsson, sem batt enda á sinn pólitíska feril vegna ágreinings um vetrarstríðið, 

var t.d. á meðal þeirra sem mátu stöðuna í þessu ljósi. Benjamín H. J. Eiríksson minnist þess 

að fyrir Héðni hafi skipting Norðurlanda á milli Sovétríkjanna og Þýskalands verið 

raunveruleg hætta og í þeirri skiptingu lenti Ísland í hlut Þjóðverja.
24

  

  

  

                                                 
21

 „Kúgun Rússa við Finna“. Vesturland. 2. desember 1939, bls. 187. 
22

 Stefán Jóhann Stefánsson. Minningar, bls. 167. 
23

 Sjá t.d.: Skúli Skúlason. „Norðurlönd í hættu“. Morgunblaðið. 8. febrúar 1940, bls. 5. 
24

 Hannes Hólmsteinn Gissurarson. Benjamín H. J. Eiríkssson í stormum sinna tíða. (Reykjavík, 1996), bls. 193. 
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V. KAFLI  

Íslenskir sjálfboðaliðar í vetrarstríðinu 

 

 

Sumum nægði ekki að leggja eitthvað af mörkum til Finnlandshjálparinnar eða skrifa í blöðin 

Finnum til stuðnings. Menn frá fjölmörgum löndum skráðu sig sem sjálfboðaliða til að veita 

Finnum lið í baráttunni við Rauða herinn og komu flestir þeirra frá Norðurlöndum. Svíar 

sendu um átta þúsund sjálfboðaliða til Finnlands og mynduðu þar sjálfboðaliðshersveit (s. 

Svenska Frivilligkåren) sem barðist á norðurvígstöðvunum og þar voru einnig tæplega 800 

Norðmenn sem buðu sig fram. Frá Danmörku fóru hátt í þúsund sjálfboðaliðar til Finnlands 

en þeir voru of seinir á sér til að geta tekið þátt í bardögum. Auk þessa fóru þangað fámennar 

sveitir frá Ungverjalandi, Bandaríkjunum og Bretlandi sem fengu heldur ekki tækifæri til að 

berjast nema rétt undir stríðslok. Alls komu til hjálpar Finnum um 11.500 erlendir 

sjálfboðaliðar.
1
  

Á Íslandi var vissulega áhugi á að leggja Finnum lið með þessum hætti. Um leið og 

stríðið braust út hafði hópur fólks samband við finnsku aðalræðismannsskrifstofuna í 

Reykjavík til þess að kanna möguleika á því að gerast sjálfboðaliðar í styrjöldinni. Tíminn hélt 

því fram snemma í janúar 1940 að 10-20 manns hefðu komið á skrifstofuna þessara erinda og 

enn fleiri haft samband símleiðis.
2
 Finnar vildu hins vegar ekki þiggja þessa aðstoð, fyrst og 

fremst vegna þess að Íslendingar þyrftu of mikla þjálfun til að geta tekið þátt í bardögum þar 

sem engin herskylda væri hér á landi.
3
 Fjórir Íslendingar héldu þó til Finnlands í 

vetrarstríðinu. Ásgeir M. Einarsson, Gunnar Finsen, Snorri Hallgrímsson og Þórarinn 

Sigmundsson.  

 

5.1 Snorri Hallgrímsson. 

Snorri Hallgrímsson fæddist á Hrafnsstöðum í Svarfaðardal 9. október árið 1912. Hann varð 

stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri árið 1932 og lauk embættisprófi í læknisfræði fjórum 

árum síðar í Háskóla Íslands. Árin 1936-1939 dvaldist Snorri í Danmörku og var m.a. 

kandídat við spítalala í Árósum. Hann kom heim skamma hríð sumarið 1939 og fékkst m.a. 

við rannsóknir á riðuveiki í íslensku sauðfé þar til í desember að hann hélt aftur til Danmerkur 

                                                 
1
 William R. Trotter. A Frozen Hell, bls. 194-195 og 199. 

2
 „Finnlandssöfnunin“. Tíminn. 11. janúar 1940, bls. 13.  

3
 „Margir Íslendingar vilja gerast sjálfboðaliðar í her Finna“. Vísir. 5. janúar 1940, bls. 1. 
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til frekara náms.
4
 Hann var staddur í Árósum fljótlega eftir að vetrarstríðið braust út, 27 ára að 

aldri.  

Snorri fann vel fyrir þeirri öldu samúðar sem reis með Finnum í Danmörku. 

Aðdáunarblendin samúð kveikti hjá honum ósk um að hjálpa hinni aðþrengdu þjóð en það var 

einnig ævintýramennska og „tilviljanakenndar ástæður“ sem leiddu til þess að hann sá sér fært 

að fara til Finnlands. Hann skýrði þetta sjálfur þannig að menn sem byðu fram hjálp í stríði 

þyrftu til dæmis að vera einhleypir, frjálsir og geta gert það sem þeim sýndist.
5
  

Snorri reyndi að komast með sjúkrahjálparsveit (s. ambulans) sem Rauði kross 

Danmerkur sendi til Finnlands um jólin 1939 án árangurs. Í byrjun janúar 1940 átti önnur 

þeirra tveggja sænsku hjálparsveita sem Rauði kross Svíþjóðar gerði út til liðsveislu 

sjálfboðaliðshersveitarinnar sænsku að leggja af stað til Finnlands.
6
 Sænski Rauði krossinn 

vissi þá af Snorra þar sem hann hafði áður sótt um starf hjá samtökunum. Starfsmaður náði 

tali af honum þar sem hann sat á veitingahúsi í Árósum og bauð honum starf í hjálparsveitinni 

sem Snorri þáði.
7
 

Snorri var ráðinn til starfa í sex mánuði og hélt af stað til Finnlands 2. janúar 1940. 

Hjálparsveit sænska Rauða krossins starfrækti þrjú bráðabirgðasjúkrahús á 

norðurvígstöðvunum og var Snorri skipaður í sjúkradeild sem fylgdi sænsku 

sjálfboðaliðshersveitinni. Við komuna til Finnlands hélt hersveitin til í Kemi nálægt bænum 

Tornio (s. Torneå) við sænsk-finnsku landamærin. Þar var hún í tæpan mánuð á meðan 

sjálfboðaliðum var safnað saman og þeir æfðir. 

Undir lok janúar 1940 var haldið til vígstöðvanna við Salla í norð-vestanverðu 

landinu. Sjúkradeildin fór þangað á skíðum og flutti vistir sínar á sleðum og kom upp 

bráðarbirgðasjúkrahúsi nálægt bænum Kemijärvi, um það bil þremur kílómetrum að baki 

víglínunnar.
8
 Þarna voru miklar frosthörkur og fannfergi. Snorri sagði síðar að mesta 

ævintýrið hafi verið fólgið í því að bjarga sér í snjóauðninni: „Að brjótast áfram eftir þessu 

snjóþakta landi reyndist afar erfitt, og svo varð hersveitin að setja sig niður mitt úti í þessari 

snjóeyðimörk og halda áfram að lifa lífinu á þann besta hátt sem hún gat.“
9
 Þetta verkefni 

tókst þó vel að leysa og eftir að menn höfðu komið sér fyrir í vetrarríkinu fór ágætlega um þá. 

                                                 
4
 Læknar á Íslandi. 3. útg. Gísli Ólafsson ritstýrði. (Reykjavík, 1984), bls. 612; „Íslenskur læknir í Finnlandi“. 

Vísir. 5. febrúar 1940, bls. 2. 
5
 Gunnar Stefánsson. „Svarfdælingur í Finnlandsstyrjöldinni“. Norðurslóð. XIV:10 (1990), bls. 10-11, bls. 10. 

6
 Gunnar Rosén. Hundra år av krig och fred, bls. 337-338; Gunnar Stefánsson. „Svarfdælingur í 

Finnlandsstyrjöldinni“, bls. 10. 
7
 „Enginn efast um sigur Bandamanna“. Morgunblaðið. 1. maí 1943, bls. 3. 

8
 Gunnar Rosén. Hundra år av krig och fred, bls. 338; „Íslenskur læknir í Finnlandi“. Vísir. 5. febrúar 1940, bls. 

2; „Ísl. herlæknir í Finnlandi“. Morgunblaðið. 30. janúar 1940, bls. 3. 
9
 Gunnar Stefánsson. „Svarfdælingur í Finnlandsstyrjöldinni“, bls. 10. 
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Snorri dvaldist í átta manna topptjaldi sem hitað var upp með ofni og gólfið klætt 

grenigreinum og hreindýrafeldi. Hann lét útbúa móttökutjald fyrir sjúklingana áfast 

íbúðartjaldinu til þess að ekki þyrfti að fara út að taka á móti þeim.
10

  

 

5.2 Herlæknir á norðurvígstöðvunum. 

Hlutverk hjálparsveitarinnar var að veita sjálfboðaliðshersveitinni fyrstu hjálp en hún taldi um 

1500 Svía og Norðmenn. Í bráðabirgðasjúkrahúsinu við Kemijärvi, sem byggt var upp sem 

tjaldbúðir, voru 40 sjúkrarúm og störfuðu þar um 30 manns. Snorri fór fyrir 18 manna flokki 

af sjúkraberum sem óku særðum hermönnum frá vígstöðinni á sleðum til tjaldbúðanna þar 

sem læknarnir sinntu þeim. Þaðan var svo plægður vegur þannig að sjúkrabílar gátu sótt 

sjúklingana og farið með þá á spítala lengra inn í landi. Aðalverkefni herlæknanna varð þó 

ekki að sinna særðum hermönnum. Venjuleg læknisstörf komu mest við sögu í daglegu amstri 

Snorra þótt þau færu fram við óhefðbundnar aðstæður. Að hans sögnu komu fæstir þeirra 

hermanna sem særðust í bardögum lifandi til baka. Þeir sýktust hinsvegar oft af lungnabólgu 

og kvefi vegna kuldans eða urðu fyrir slysum.
11

  

Þrátt fyrir að Snorri héldist ekki til í eldlínunni sjálfri fékk hann að kynnast 

hörmungum stríðsins. Í bréfi sem hann skrifaði kunningja sínum 15. mars 1940 lýsti hann því 

hvernig hann vaknaði upp við að stórskotahríð Sovétmanna færðist nær og nær 

sjúkrabúðunum. „Á sama tíma hófst loftárás á okkur“, skrifaði Snorri, „flugvélar vörpuðu á 

okkur sprengjum, lækkuðu flugið og skutu af vjelbyssum á tjald okkar.“ Hann sagðist þó ekki 

hafa getað annað en fylgst með lofthernaðinum af aðdáun: „Maður verður eins og í hálfgerðri 

dáleiðslu.“
12

  

Seinna þennan dag fór Snorri ásamt hóp af sjúkraberum á sleðum til framlínunnar á 

meðan sprengjum rigndi yfir allt í kringum veginn. „[Ég] verð að segja, að það var eitthvað 

undarlega heillandi við þessa æsilegu sleðaferð“, komst Snorri að orði í bréfinu. Ljót sjón 

blasti við þegar hann kom loks á áfangastað en sprengjuregnið hafði tætt í sundur landið og 

tjaldbúðirnar. „Nokkur lík lágu þar á barmi sprengjugígsins“, lýsti Snorri, „og litu alt öðruvísi 

út, en skáldin eru vön að lýsa föllnum stríðshetjum“.
13
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 Sama heimild, bls. 11. 
11

 Sama heimild; „Enginn efast um sigur Bandamanna“. Morgunblaðið. 1. maí 1943. 
12

 „Síðasti dagur Finnlandsstyrjaldarinnar“. Morgunblaðið. 14. apríl 1940, bls. 3.  
13

 Sama heimild, bls. 6.  
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5.3 „Afdramatísering“. 

Snorri lýsti döpru andrúmslofti á vígstöðvunum þegar vopnahlé komst á 13. mars 1940. Þrátt 

fyrir undangenginn „djöfulgang“ að hálfu Sovétmanna sem gerði hersveitinni lífið leitt sagði 

hann sjálfboðaliðana nýbyrjaða „að sýna það, að þeir gætu barist.“
14

 Friðurinn kom sem 

snoppungur í andlitið á þeim og þeim fannst þeir hafa verið sviknir um baráttuna eftir langa 

herþjálfun. Snorri sagði biturðina beinast að Svíþjóð vegna hlutleysisstefnu landsins. 

Fyrirsögn Sjálfboðaliðans (s. Den frivillige), dagblaðs sænsku sjálfboðaliðanna, þennan dag 

var: „Málstaður Finnlands var ekki okkar... Svíþjóð sem við elskuðum sveik bróðurland 

sitt“.
15

 

Eftir gerð friðarsamninganna lauk herþjónustu Snorra. Fyrir afburða frammistöðu fékk 

hann finnska frelsiskrossinn af 4. flokki með sverði og síðar með rauðum krossi en sá var 

gefinn herlæknum. Meðfylgjandi frelsiskrossinum var þakkarbréf áritað af Mannerheim 

marskálki en þetta var næst lægsta viðurkenningin sem Finnar veittu fyrir afrek í hernaði.
 16

 Í 

maí 1940 fór Snorri til Svíþjóðar þar sem hann hélt áfram námi með bæklunarlækningar sem 

sérgrein. Hann fluttist til Íslands árið 1943 og starfaði fyrst sem aðstoðarlæknir þá 

deildarlæknir og loks yfirlæknir á Landspítalanum til æviloka árið 1973.
17

 

 

Finnlandsför Snorra vakti athygli heimafyrir. Í Akureyrarblaðinu Degi í janúar 1940 

var lýst ánægju yfir því að íslenskur læknir hafi „sýnt þann drengskap og þá karlmennsku“ að 

sinna læknisstörfum í Finnlandi. Þar var þess óskað að Snorri sneri aftur á lífi „úr þessum 

hættulega og drengilega“ leiðangri.
18

 Snorri veitti fjölmiðlum tvö viðtöl um Finnlandsförina 

auk þess sem bréf hans frá vígstöðvunum í mars 1940 voru afhent Morgunblaðinu til 

birtingar. Snorri var því sá Finnlandsfarana sem skildi hvað mest eftir sig um förina á prenti.  

Hann var þó ávallt tregur til að tala um þessa reynslu og um bréfið sagði hann að það 

hefði ekki verið ætlað til birtingar. Aðspurður um vetrarstríðið við heimkomu sína 1943 tjáði 

Snorri blaðamanni Vísis: „ég vil minnst um þá ferð tala“, ekkert væri um hana að segja.
19

 

Bróðursonur Snorra, Gunnar Stefánsson, segir að það sé ekki fátítt að menn vilji síður ræða 
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 „Síðasti dagur Finnlandsstyrjaldarinnar“. Morgunblaðið. 14. apríl 1940, bls. 6. 
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 Göran Andolf. „Svenska Frivilligkåren“, bls. 146. 
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 Læknar á Íslandi, bls. 612; „Íslendingar sæmdir finnska frelsiskrossinum“. Vísir. 7. janúar 1941, bls. 3; Ville 

Ruokonen. „A reference on Finnish military and civilian awards“. Axis History Factbook. 14. maí 2005. 

http://www.axishistory.com/index.php?id=4028. Sótt 17. júlí 2012. 
17

 Læknar á Íslandi, bls. 612. 
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 „Íslenskur læknir til Finnlands“. Dagur. 11. janúar 1940, bls. 6.  
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 „Svíar búa til matvæli“. Vísir. 30. apríl 1943, bls. 3; „Enginn efast um sigur Bandamanna“. Morgunblaðið. 1. 

maí 1943, bls. 3 

http://www.axishistory.com/index.php?id=4028
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reynslu sem þessa opinberlega eða reyni að breiða yfir hana. Í því ljósi, segir Gunnar, getum 

við „að líkindum séð „af-dramatíseringu“ Snorra á starfi sínu í Finnlandi.“
20

  

Snorri naut mikillar virðingar í starfi sínu sem yfirlæknir Landsspítalans og var einn 

kunnasti skurðlæknir Íslendinga. Gunnar telur návist hans við dauðann í vetrarstríðinu hafa 

verið reynslu sem hann bjó við alla æfi í starfi sínu. „Þetta var eldskírn og átti með vissu 

verulegan þátt í að efla hann til átaka og afreka í sínu kröfuharða læknastarfi.“
21

. 

 

5.4 Gunnar Finsen. 

Gunnar Finsen fæddist í Hamborg 8. september 1907. Faðir hans, Vilhjálmur Finsen stofnandi 

Morgunblaðsins, gerðist sendifulltrúi Íslands í Noregi árið 1934 eftir að hafa starfað þar í 

landi sem blaðamaður. Gunnar Finsen var á unglingsaldri þegar fjölskyldan fluttist til Noregs 

og þar bjó hann alla tíð.
22

 Hann talaði þó íslensku, var íslenskur ríkisborgari og þegar 

blaðamaður Morgunblaðsins hafði uppi á honum árið 1979 sagði hann: „Ég hef aldrei verið 

annað en Íslendingur og íslenzka vegabréfið er mér ákaflega dýrmætt“.
23

  

Gunnar lauk stúdentsprófi í Osló árið 1926 og embættisprófi í læknisfræði frá 

Oslóarháskóla árið 1935. Frá og með því ári var hann læknir í norska hernum jafnframt því 

sem hann var kandídat við spítala í Porsgrunn í Noregi. Í janúar 1937 fór hann til Spánar með 

norskum hjúkrunarleiðangri til að leggja stjórnarhernum lið í Spænsku borgarastyrjöldinni. 

Þar stundaði Gunnar læknisstörf á sjúkrahúsi reknu af sænsku og norsku 

verkalýðshreyfingunum í bænum Alcoy á Austur-Spáni. Hann snéri aftur til Noregs í lok árs 

1937 og hóf störf sem aðstoðarlæknir á sjúkrahúsi í Stavanger. Þar bjó hann, 32 ára að aldri, 

þegar vetrarstríðið braust út.
24

  

Vafalaust hefur Gunnar fundið fyrir samúðarbylgjunni í Noregi á sama hátt og Snorri 

Hallgrímsson gerði í Danmörku en Gunnar var líka mikill ævintýramaður í eðli sínu. Auk þess 

að hafa tekið þátt í sjálfboðaliðsleiðangri til Spánar og reynt stríð sem herlæknir hafði hann 

ferðast heimshorna á milli. Eftir Spánarstyrjöldina tók hann löngu leiðina heim, um Mið-

Austurlönd, Indland, Austur-Asíu og Ameríku. Seinna á lífsleiðinni átti hann svo eftir að 
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 Gunnar Stefánsson. „Í sprengjuregni á norðurvígstöðvunum“. Norðurslóð. XVII:12 (1993), bls. 17-18, bls. 18. 
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 Sama heimild.  
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 „Gunnar Finsen læknir“. Morgunblaðið. 25. nóvember 1979, bls. 18. 
24

 Læknar á Íslandi, bls. 230; „Íslenskur læknir í Spánarstyrjöldinni“. Fálkinn. 24. apríl 1937, bls. 2. 
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ferðast tvívegis í kringum hnöttinn og heimsækja fjölda landa um allan heim, mörg hver oftar 

en einusinni.
25

  

Í byrjun janúar 1940 setti Rauði kross Noregs upp sjúkrahús í Finnlandi í samvinnu 

við Norræna félagið og gerði þaðan út hjálparsveitir til vígstöðvanna. Farið var að bera á 

læknaskorti í landinu og því hvatti Rauði krossinn norska lækna til þess að fara til Finnlands. 

Gunnar svaraði kallinu og fór ásamt 12-14 læknum utan 12. janúar 1940.
26

  

Sem læknir í norska hernum bjóst hann við því að verða sendur til vígstöðvanna með 

hjálpardeildunum en svo varð ekki. Við komuna var hann skipaður til borgaralegra 

læknisstarfa í bænum Kokkola (s. Karlsby) í vestanverðu landinu við Helsingjabotn. Ástæðu 

þessa taldi hann vera þá að menn vissu af Spánarför hans þremur árum fyrr þar sem hann var í 

þjónustu „þeirra rauðu“.
27

 Þetta hafi með öðrum orðum valdið tortryggni í hans garð. 

 

5.5 Aflimun í Kokkola. 

Í Kokkola starfaði Gunnar í gömlum skóla sem breytt hafði verið í sjúkrahús fyrir 

smitsjúkdóma en tók nú við sovéskum stríðsföngum. Fangarnir voru 700-800 talsins en 

læknaliðið afar fámennt. Gunnar var aðstoðarlæknir ásamt ungum sænskum skurðlækni og 

Hvítrússa sem einnig var túlkur og störfuðu þeir ásamt finnskum yfirlækni og bæjarlækninum. 

„Hundruðir fanga lágu þungt haldnir af kalbrandi og grátbáðu okkur um hjálp þegar við fórum 

morgungang um stofurnar“, sagði Gunnar síðar um mannekluna.
28

  

Sumir fanganna voru særðir eftir bardaga en langstærstur hluti þeirra verkefna sem 

beið læknanna var aflimun vegna kalsára. Enginn aðstoðarlæknana hafði menntun eða reynslu 

í skurðlækningum nema sá sænski og þar að auki var mikill skortur á skurðáhöldum á 

sjúkrahúsinu. Gunnar sagði svo frá að læknarnir hefðu náð að framkvæma hundruði aðgerða 

þrátt fyrir manneklu og slæman aðbúnað. Gunnar fékk vitanlega mikla þjálfun í þessari nýju 

iðju og minntist hann þess að hafa einn síns liðs tekið báða fæturna af 22 föngum.
29

 

Gunnar og sænskur starfsbróðir hans voru af og til kallaðir til annarra sjúkrahúsa á 

meðan á vetrarstríðinu stóð en lengst af störfuðu þeir í fangasjúkrahúsinu í Kokkola. Gunnari 

kom vel saman við fangana. Flestir þeirra voru hermenn frá Úkraínu sem kvaddir höfðu verið 

í herinn en gefist upp. Gunnar minntist þess að þeir komu kurteisislega fram andstætt við tvo 

flugmenn sem ekki höfðu gefist upp af frjálsum vilja. Að sögn Gunnars voru þeir einu 
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 „Íslenskur læknir í Spánarstyrjöldinni“. Fálkinn. 24. apríl 1937, bls. 2 
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 „Gunnar Finsen læknir“. Morgunblaðið. 25. nóvember 1979, bls. 18. 
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 Sama heimild. 
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 Sama heimild. 
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 Sama heimild. 
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fangarnir sem voru í kommúnistaflokknum og höfðu megnustu fyrirlitningu á læknunum. 

Sumir fanganna á batavegi komu að góðu gagni til aðstoðar læknum. Einn þeirra var 

kvensjúkdómalæknir og gat aðstoðað við etersvæfingar og Gunnar hafði orð á því að 

rússnesku aðstoðarmennirnir væru mun þægilegri viðfangs en finnska starfsliðið sem erfiðara 

væri að skipa fyrir.
30

 Hann var í raun mun hrifnari af Rússum en Finnum og að sögn sonar 

Gunnars þótti honum Finnarnir „hálf tregir í kollinum og seinir að skilja.“
31

  

Vinskapur hans og fanganna virðist m.a. hafa verið ástæðan fyrir stirðum samskiptum 

Gunnars við hina finnsku gestgjafa. „Finnsku hjúkrunarkonurnar grétu yfir því að þurfa að 

hjúkra Rússum, sem allir Finnar hötuðu“, minntist Gunnar síðar. Hann fann einnig fyrir óvild 

í sinn garð fyrir það að Norðmenn og Svíar lýstu ekki yfir stríði á hendur Sovétmönnum. 

„Þetta fannst okkur nú vera að hengja bakarann fyrir smiðinn“, sagði Gunnar um þau meintu 

svik frændþjóðanna sem háttsettir finnskir foringjar neru honum og sænska aðstoðarlækninum 

iðulega um nasir.
32

  

 

Þegar stríðinu lauk dvaldist Gunnar nokkra stund áfram á spítalanum m.a. til þess að 

skrifa sjúkrasögu fangana. Síðar á árinu hlaut hann, líkt og Snorri, finnska frelsiskrossinn af 4. 

flokki með sverði meðfylgjandi heiðursbréfi frá Mannerheim.
33

  

Hann hélt heim á leið til Noregs í apríl 1940 en á leið sinni í gegnum Svíþjóð frétti 

hann að Þjóðverjar hefðu ráðist á Noreg. Gunnar komst til Þrændalaga þar sem hann tók þátt í 

vörn Hegravirkis í Þrændalögum þar til hann var tekinn til fanga af Þjóðverjum. Þegar hann 

var látinn laus hélt Gunnar til Osló þaðan sem hann náði að komast til Svíþjóðar út á íslenska 

vegabréfið.
34

 Það sem eftir var af stríðinu dvaldist hann í London þar sem hann var yfirmaður 

heilbrigðismála norska sjóhersins en starfaði síðan við læknisstörf í Osló fram til 1976.
35

  

 Gunnar var mikill ævintýramaður og eyddi miklum tíma ævi sinnar í ferðalög. Hann 

íhugaði að skrifa ævisögu sína vegna alls þessa en ekkert varð úr því. Hins vegar flutti hann 

marga fyrirlestra um ævintýri sín, ekki síst um Spánarstríðið og heimsstyrjöldina.
36

 

Finnlandsdvölin árið 1940 var aðeins einn af mörgum viðburðaríkum atburðum sem hann var 

þátttakandi í árin 1937-1945 og féll nokkuð í skuggann af þeim. Afar litlar heimildir eru því 
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til um förina og eru endurminningar sem hann sendi Morgunblaðinu árið 1979 eina 

greinagóða lýsingin af henni sem til er á prenti.
37

 Gunnar lést í Noregi árið 1985. 

 

5.6 Þórarinn Sigmundsson og Ásgeir M. Einarsson. 

Þórarinn Sigmundsson fæddist í Reykjavík 25. júlí 1917. Hann hóf nám í mjólkurfræði hjá 

Mjólkurfélagi Reykjavíkur árið 1936 og starfaði jafnframt á Akureyri hjá Mjólkursamlagi 

KEA og á Mjólkurbúi Flóamanna á Selfossi fram á vor 1938. Þá hélt Þórarinn til Danmerkur 

og starfaði á mjólkurbúi við Åbenrå á Suður-Jótlandi og lauk þar námi sínu fljótlega áður en 

vetrarstríðið hófst.
38

  

Í ársbyrjun 1940 var Þórarinn 22 ára gamall, einhleypur maður í blóma lífsins sem 

hafði nýlokið námi og hafði hug á að ráða sig til vinnu í Þýskalandi. Hann var reikull í huga 

og fann löngun til ævintýra. Hinn gífurlegi áróður sem rekinn var í Danmörku fyrir því að 

menn gerðust sjálfboðaliðar í Finnlandi vakti þó athygli Þórarins og kitlaði ævintýraþrá 

hans.
39

 Eftir heimkomuna sagði hann það fyrst og fremst hafa verið samúðin með Finnum sem 

dró hann til liðs við þá auk þess sem honum þótti það „vel við eigandi að einhverjir 

Íslendingar tækju virkan þátt í baráttunni með Finnum.“
40

  

Í febrúarlok 1940 taldi póstmaður einn í Åbenrå hann á að koma með sér í danska 

sjálfboðaliðið sem átti að fara til Finnlands í byrjun mars. Þórarinn sló til og héldu þeir félagar 

til Kaupmannahafnar og létu skrá sig.
41

Á skrifstofu danska sjálfboðaliðsins í Kaupmannahöfn 

hittust þeir Þórarinn og Ásgeir Marínó Einarsson.  

Ásgeir fæddist í Hrútafirði 26. október 1911 og fluttist á unglingsaldri til Reykjavíkur 

þar sem hann lærði framreiðslu á Hótel Íslandi.
42

 Drifinn af ævintýraþrá hélt Ásgeir til 

Danmerkur í febrúar 1940, þá 28 ára gamall. Hann hafði sóst eftir því að fá vinnu á einhverju 

kaupskipanna sem sigldu á hættusvæðinu milli Danmerkur og Bretlands. Ekkert varð þó úr 

farmennskunni þar sem skipin lágu föst í höfn vegna mikilla ísalaga umhverfis Danmörku. 

Ásgeir var því í atvinnuleit í landi þegar auglýsingar Dana eftir sjálfboðaliðum til Finnlands 

bárust honum til eyrna. Vissulega hafði hann samúð með Finnum en það var fyrst og fremst 
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leit hans að ævintýrum og sú tilviljun að hann sat atvinnulaus í Kaupmannahöfn sem varð til 

þess að ákvað að skrá sig í sjálfboðaliðið.
43

  

1. mars 1940 voru þeir Ásgeir og Þórarinn ráðnir til þriggja mánaða og héldu áleiðis til 

Finnlands ásamt tæplega þúsund dönskum sjálfboðaliðum. Sjálfboðaliðarnir dvöldust fyrst í 

hálfan mánuð í bænum Oulu (s. Uleåborg) norðarlega við Helsingjabotn við heræfingar sem 

svo var haldið áfram við smábæinn Loviisa í nágrenni Helsinki.
44

 Til stóð að þeir gengu til 

liðs við sænsku sjálfboðaliðshersveitina á norðurvígstöðvunum en við komuna til Finnlands 

var þeim hafnað um inngöngu þar sem þeir þóttu ekki tilbúnir til vetrarhernaðar.
45

  

 

5.7 Heræfingar í Loviisa. 

Stór hluti heræfinganna í Loviisa snerist því um að venja sjálfboðaliðana við skóg- og 

vetrarhernað auk þess að halda þeim í líkamlegri þjálfun. „Við vorum látnir vaða þarna um 

alla skóga með klyfjar og dót“, sagði Þórarinn síðar og Ásgeir minntist þess að þeir hefðu 

gengið marga kílómetra á hverjum degi. Þeir voru einnig þjálfaðir í vopnaburði og öðru slíku 

en Ásgeir sagðist aldrei hafa skotið úr byssu fyrr.
46

  

Sjálfboðaliðarnir fengu 800 finnsk mörk á mánuði eða rúmar 80 krónur sem þeir 

Ásgeir og Þórarinn lögðu fyrir til þess að geta keypt mat í frítíma sínum þar sem maturinn í 

búðunum var, að mati Þórarins, alllélegur á íslenskan mælikvarða. Hann minntist þess að hafa 

fengið hrökkbrauð í morgunmat, hafragraut í hádegisverð og kjötsúpu um kvöldið „sem ekki 

bar nafn með rentu.“
47

 

Þegar vopnahléið var gert 13. mars 1940 voru þeir Ásgeir og Þórarinn enn við 

heræfingar við Loviisa og náðu því aldrei að komast á vígstöðvarnar. Báðir töldu sig þó 

heppna að hafa sloppið við það. Aðspurður síðar hvaða hugmyndir Ásgeir gerði sér um 

vígstöðvarnar sagði hann: „Blessaður vertu. Ég vissi ekkert hvað stríð var“.
48

 Sögurnar sem 

bárust frá vígstöðvunum voru ljótar og ekki til þess fallnar að hressa upp hugann. Á hinn 

bóginn sagðist Ásgeir hafa heillast af hetjuskap Finna sem hafi stappað í hann stálinu.
49 

 

Þegar fram í sótti í heræfingunum var Þórarni þó farið að snúast hugur um veru sína í 

Finnlandi. „Í raun og veru var það bölvað svindl af mér að vera að þessu“, sagði hann síðar, 
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„því ég hafði og hef ekki enn meiri viðbjóð á öðru en að ala menn upp til að drepa aðra 

menn.“
50

 Þórarinn sagði að þessar hugsanir hefðu sótt á sig meðan á heræfingunum stóð og 

sig hryllti við tilhugsununni um að þurfa að beita byssu. Sem betur fer komst á friður áður en 

hann stóð frammi fyrir því en Þórarinn taldi nálægðina við stríðið hafa átt sinn þátt í trúrækni 

hans. „Ef til vill hef ég litið á það sem teikn að losna við að vera sendur á vígvöllinn“, sagði 

hann en þetta varð til þess að hann skipti um skoðun og fór að langa heim.
51

   

Íslendingarnir héldu áfram heræfingum samkvæmt samningi sínum fram til 1. júní 

1940 þegar sjálfboðaliðið var leyst upp. Þeir ætluðu sér að snúa aftur til Danmerkur en fengu 

ekki ferðaleyfi vegna hernáms Þjóðverja. Þá réðu Íslendingarnir sig til vinnu við byggingu 

varnarlínu við ný landamæri Finnlands og Sovétríkjanna.
52

 Þetta var ákvæðisvinna sem var 

þeim Ásgeiri og Þórarni vel að skapi enda ágætlega borguð. 

 Þeir voru sendir til starfa nálægt Viipuri (s. Viborg) þar sem þeir unnu við grjótnám 

og byggingu skriðdrekagirðinga og neðanjarðarbirgja. Þegar þeir höfðu unnið þar um nokkurt 

skeið varð Þórarinn fyrir því óhappi að falla af vörubílspalli á leið heim úr einni bæjarferðinni 

og hlaut af alvarlegan heilahristing. Eftir þetta varð hann staðráðinn í að reyna að komast til 

Íslands.
53

  

 

5.8 Heimförin og framhaldsstríðið. 

Á dönsku ræðismannsskrifstofunni í Helsinki frétti Þórarinn af fyrirhugaðri viðkomu 

Esjunnar í Petsamo á Íshafsströnd Norður- Finnlands og ákvað að nýta það tækifæri til að 

komast heim. Esjan var send Petsamo á vegum íslenskra yfirvalda í þeim tilgangi að sækja 

Íslendinga sem búsettir voru á Norðurlöndunum og áttu erfitt með að snúa heim vegna 

heimsstyrjaldarinnar. 260 Íslendingar hvaðanæva af Norðurlöndunum héldu þá upp í för 

áleiðis til Petsamo.
54

  

Vegna ástandsins í Finnlandi á milli vetrarstríðsins og framhaldsstríðsins var nær 

útilokað fyrir Þórarin að komast til Petsamo og vegna hernáms Breta á Íslandi gat danska 

ræðismannsskrifstofan ekki komið til aðstoðar. Þórarinn varð því að leita eigin leiða. Eftir 
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mikið streð og fyrir heppni tókst honum loks að komast norður í tæka tíð og þaðan með 

Esjunni til Íslands 16. október 1940.
55

  

Ásgeir aðstoðaði Þórarin við heimförina, m.a. með peningagjöf en hann varð eftir í 

Finnlandi. Honum var boðinn árssamningur við gerð víggirðingarinnar og hélt áfram störfum 

þar fram í júní 1941 þegar framhaldsstríðið við Sovétríkin hófst. Þá gekk Ásgeir í sænska 

sjálfboðaliðahersveit og tók þátt í sókninni að Hangö-skaga. Við tók þriggja mánaða tímabil 

af tíðindalitlum skotgrafahernaði þar til Rauði herinn dró sig til baka í desember 1941 og 

hersveitin var leyst upp. Ásgeir var í stöðugri lífshættu á þessu tímabili og minntist þess að 

hann var einn af þremur úr sínum tólf manna flokki sem lifðu stríðið af.
56

  

Í desember 1941 kvaddi hann loks herlífið og hélt til Svíþjóðar þar sem hann stundaði 

ýmis störf áður en hann komst að endingu til Íslands árið 1942. Fyrir herþjónustu sína í 

framhaldsstríðinu fékk Ásgeir finnska frelsiskrossinn.
57

 Þórarinn varð því einn íslensku 

Finnlandsfaranna sem ekki naut þess heiðurs að hljóta krossinn.  

 

Fjallað var um þátttöku þeirra Snorra Hallgrímssonar og Gunnars Finsens í 

vetrarstríðinu í dagblöðum á Íslandi og var því flestum kunnugt um sjálfboðaliðastörf þeirra. 

Fáum var hins vegar kunnugt um að þeir Ásgeir og Þórarinn hefðu einnig gerst sjálfboðaliðar. 

Morgunblaðið frétti af þremur ónafngreindum íslenskum sjálfboðaliðum í dönsku dagblaði og 

auglýsti eftir upplýsingum um nöfn þeirra seint í mars 1940 en meira fréttist ekki fyrr en eftir 

heimkomu Þórarins.
58

 Þegar hann steig frá borði Esjunnar veitti hann Morgunblaðinu stutt 

viðtal en það var þó ekki fyrr en rúmum þremur áratatugum síðar að þeir Ásgeir og Þórarinn 

röktu sögu sína opinberlega í Morgunblaðinu.  

Ásgeir M. Einarsson vann alla tíð við veitingar eftir að hann sneri heim, m.a. hjá 

Eimskipafélagi Íslands. Hann lést árið 1979. Þórarinn Sigmundsson settist að á Glóru við 

Selfoss og bjó þar til æviloka árið 1995. Hann sat í stjórn Mjólkurfræðingafélags Íslands nær 

óslitið árin 1954-1982.
59 
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Niðurstöður 

 

 

Innrás Sovétmanna í Finnland vakti gífurlega athygli á Íslandi og leiddi til sterkra viðbragða 

Íslendinga. Vetrarstríðið fékk líka mikla umfjöllun í fjölmiðlum og gátu Íslendingar fylgst 

með gangi þess frá degi til dags. Auk þess fór fram víðtæk umræða um styrjöldina á þessum 

vettvangi. Samúð með Finnum og aðdáun á þeim birtist skýrt í orðræðunni um stríðið og kom 

greinilega fram í helstu dagblöðum, jafnt í fréttaskrifum sem og í greinum. Þar að auki birtist 

þessi orðræða í öðrum prentmiðlum, ræðum og ávörpum ýmissa félaga og áhrifamanna á 

ýmsum sviðum þjóðlífsins.  

Afstaða almennings til Finna lýsti sér þó best í þátttöku manna í fjöldaaðgerðum sem 

gengu út á að sýna samhug með finnsku þjóðinni. Fullveldisdagurinn 1. desember 1939 

breyttist í samúðardag þeim til heiðurs og hefðbundin hátíðarhöld fullveldisafmælisins voru 

látin niður falla. Sú ríka samúð sem Finnum var sýnd hér á landi á þessum öðrum degi 

vetrarstríðsins ber vitni um sjálfsprottin viðbrögð almennings. Sömu sögu er að segja af 

Finnlandsdeginum 10. desember og í raun allri Finnlandssöfnuninni. Ekkert sýnir í raun betur 

og sýnir bersýnilega hve Íslendingar tóku innrásina nærri sér, er fordæmalaus þátttaka 

almennings í mótmælum gegn ofbeldinu og samúðaraðgerðum með Finnum. Allt frá 1918 

virðist aldrei hafa safnast saman jafn mikill fjöldi manns í Reykjavík eins og á 

fullveldisdeginum 1939. Finnlandssöfnunin varð jafnframt stærsta og víðtækasta fjársöfnun 

sem haldin hafði verið á Íslandi. 

Íslendingar höfðu sjálfir frumkvæðið að Finnlandssöfnunni hér á landi en hún átti sér 

fyrirmyndir á hinum Norðurlöndunum. Sú upphæð sem safnaðist var tilkomumikil á íslenskan 

mælikvarða þrátt fyrir erfiðleika í atvinnu- og efnahagslífi. Þar að auki varð söfnunin sú fyrsta 

sem náði verulegum árangri í sveitum en þar safnaðist meira fé en í þéttbýlinu. 

Eftirtektarverðast er þó hve efnislegur stuðningur Íslendinga við Finna vó hlutfallslega þungt í 

þeim fjárframlögum sem Rauða krossi Finnlands bárust árin 1940-1941. Íslendingar stóðu 

hinum fjölmennari Norðurlandþjóðum svo sannarlega ekki að baki í slíkum stuðningi. Þeir 

buðust jafnvel til að taka við stríðshrjáðum finnskum börnum eins og Svíar, Norðmenn og 

Danir. Rauði kross Íslands var tilbúinn til að hafa milligöngu um þetta og beið aðeins 

samþykkis frá yfirvöldum í Helsinki.  

 

Nokkrar ástæður liggja til grundvallar þessum víðtæka samhug Íslendinga með 

Finnum. Í fyrsta lagi var Ísland hluti af hinum vestræna heimi sem allur brást í aðalatriðum 
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við vetrarstríðinu á sama hátt. Þau samfélög sem deildu grunngildum lýðræðis, 

einstaklingsfrelsis og réttarríkisins dáðust að Finnum sem fyrstu þjóðinni er bauð yfirgangi 

einræðisveldanna Sovétríkjanna og Þýskalands birginn.  

Í öðru lagi tengdust Ísland og Finnland í samstarfi Norðurlandaþjóðanna á ýmsum 

sviðum og þrátt fyrir mismunandi uppruna og jafnvel togstreitu, deildu allar þjóðirnar að 

einhverju leyti sameiginlegum, norrænum menningararfi. Engu breytti þó að Finnland og 

Ísland teldust á sitt hvorum jaðri Norðurlanda, að minnsta kosti í landfræðilegum skilningi. 

Norrænn samhugur fékk byr undir báða vængi á Íslandi þegar Sovétmenn réðust á Finnland 

og sama gerðist annarsstaðar á Norðurlöndum. Meginforsenda allrar opinberrar 

samúðarumræðu um Finna á Íslandi var sú að þeir væru náin vina- og „frændþjóð“ Íslendinga. 

Sem Norðurlandaþjóð bæri Íslendingum að styðja þá. Þessi afstaða ber það skýrt með sér að 

Íslendingar litu á sjálfa sig sem hluta af bræðralagi norrænna þjóða.  

Í þriðja lagi tengdist samúðarhreyfingin sjálfsmynd Íslendinga, sem smáþjóðar sem 

lifði og hrærðist í orðræðu sjálfstæðisbaráttu 19. aldar. Þjóðin hafði barist fyrir og hlotið 

sjálfstæði á sama tíma og Finnar og Eystrasaltsþjóðirnar en átti þó enn eftir að taka lokasporið 

til stofnunar lýðveldis. Íslendingar dáðust að Finnum fyrir frelsisást þeirra og þær óskaplegu 

fórnir sem þeir færðu til þess að verja frelsi sitt og sjálfsákvörðunarrétt gegn ásókn hins 

erlenda ofjarls sem þeir höfðu áður heimt frelsi sitt frá. Við þetta bættist að Íslendingum 

virtist heimsstyrjöldin hafa nálgast Íslandi þegar athygli styrjaldaraðila beindist að 

Norðurlöndum og margir óttuðust að Hitler og Stalín hefðu skipt með sér þessum löndum. 

Fullveldi smáríkjanna, sem Ísland og Finnland höfðu öðlast eftir áralanga þjóðfrelsisbaráttu, 

var í raun í hættu vegna landvinninga einræðisríkjanna og því þótti vörn Finna svo 

aðdáunarverð. 

 

 Fjórir Íslendingar fóru sem sjálfboðaliðar til Finnlands. Enginn þeirra varð fyrir því að 

þurfa að deyða menn í stríðinu þar sem enginn þeirra barðist á vígstöðvunum. Þeir dvöldust 

þó í nálægð við dauðann og upplifðu styrjöldina af eigin raun. Sem herlæknir varð Snorri 

Hallgrímsson vitni að skelfingu stríðsins við vígstöðvarnar og Gunnar Finsen komst í kynni 

við særða og sjúka hermenn Rauða hersins á sjúkrahúsi. Ásgeir M. Einarsson og Þórarinn 

Sigmundsson fengu aftur á móti að reyna herlífið þótt þeir lentu aldrei á vígstöðvunum.  

 Íslensku sjálfboðaliðarnir voru allir ungir menn og staddir í Danmörku eða Noregi um 

áramótin 1939-1940. Þeir áttu það sameiginlegt að hafa samúð með Finnum og dást að 

varnarbaráttu þeirra en ævintýraþrá átti einnig stóran þátt í því að þeir ákváðu að gerast 

sjálfboðaliðar. Með Snorra og Þórarni vaknaði áhugi til þess að hjálpa Finnum en Ásgeir og 
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Gunnar voru einkum drifnir áfram af ævintýraþrá. Þeir áttu einnig eftir að lenda í frekari 

ævintýrum að styrjöldinni lokinni, Gunnar eftir innrás Þjóðverja í Noreg og Ásgeir í 

framhaldsstríðinu svokallaða á milli Finna og Sovétmanna.  

 Eins og fram hefur komið var viljinn til að hjálpa Finnum í vetrarstríðinu síður en svo 

einskorðaður við þá sem gerðust sjálfboðaliðar í Finnlandi. Viðbrögð Íslendinga við 

vetrarstríðinu voru fordæmalaus og álíka samhugur með erlendri þjóð er ekki auðfundinn í 

sögu Íslendinga. Þau endurspegluðu sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar á óvissutímum veturinn 

1939-1940 og hugmyndir hennar um tengsl sín við aðrar þjóðir. 
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Viðauki 

 

 

Blaðaumfjöllun um vetrarstríðið á Íslandi. 

 

Desember 1939 Greinar/fréttaskýringar: Erlendar fréttir: Innlendar fréttir: Fréttir alls: 

Morgunblaðið: 12 69 23 92 

Vísir: 12 44 11 55 

Tíminn: 11 11 8 19 

Alþýðublaðið: 17 58 23 81 

Þjóðviljinn: 7 31 7 38 

Alls: 59 213 72  

5. tafla: Fjöldi frétta og greina og fréttaskýringa um vetrarstríðið í desember 1939 í 

Reykjavíkurdagblöðunum. Tölurnar í öðrum dálki (greinar/fréttaskýringar) sýna fjölda pistla um 

stríðið sjálft sem og viðbrögð Íslendinga við því. Tölurnar í þriðja dálki (erlendar fréttir) sýna fjölda 

frétta af gangi stríðsins, pólitískum aðgerðum stríðsaðila sem og fréttir af viðbrögðum annarra ríkja. 

Tölurnar í fjórða dálki (innlendar fréttir) sýna fjölda frétta af innlendum viðbrögðum við stríðinu.  

Dagblöðin komu út 24-27 daga í desember af alls 31 degi, að undanskildum Tímanum sem kom út í 

13 daga. Öll blöðin voru fjórar blaðsíður að lengd nema Morgunblaðið , átta blaðsíður. Heimildir: 

Alþýðublaðið, Morgunblaðið, Tíminn, Vísir og Þjóðviljinn 1.-31. desember 1939.
1
 

 

Janúar 1940 Greinar/fréttaskýringar: Erlendar fréttir: Innlendar fréttir: Fréttir alls: 

Morgunblaðið: 17 71 4 75 

Vísir: 8 40 4 44 

Tíminn: 9 15 4 19 

Alþýðublaðið: 5 54 6 60 

Þjóðviljinn: 9 28 0 28 

Alls: 48 208 18  

6. tafla: Fjöldi frétta og greina í janúar 1940.  

Í janúar 1940 komu dagblöðin út 25 daga af 31, að undanskildum Tímanum sem kom út í 12 daga. 

Heimildir: Alþýðublaðið, Morgunblaðið, Tíminn, Vísir og Þjóðviljinn 1.-31. janúar 194. 

  

 

 

                                                 
1
 Það skal tekið fram að tölurnar í 5.-8. töflu eru lauslega taldar. Töflurnar eru til þess gerðar að veita 

yfirlitsmynd af blaðaumfjöllun helstu dagblaða um vetrarstríðið á tímabilinu 1.desember 1939 til 14. mars 1940  
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Febrúar 1940 Greinar/fréttaskýringar: Erlendar fréttir: Innlendar fréttir: Fréttir alls: 

Morgunblaðið: 16 62 5 67 

Vísir: 5 51 2 53 

Tíminn: 4 12 0 12 

Alþýðublaðið: 14 34 3 37 

Þjóðviljinn: 27 29 1 30 

Alls: 66 188 11  

7. tafla: : Fjöldi frétta og greina í febrúar 1940.  

Í febrúar 1940 komu dagblöðin út 25 daga af 29, að undanskildum Tímanum sem kom út í 13 daga. 

Heimildir: Alþýðublaðið, Morgunblaðið, Tíminn, Vísir og Þjóðviljinn 1.-29. febrúar 1940. 

 

1.-14. mars 1940 Greinar/fréttaskýringar: Erlendar fréttir: Innlendar fréttir: Fréttir alls: 

Morgunblaðið: 4 32 0 32 

Vísir: 4 19 0 19 

Tíminn: 5 3 0 3 

Alþýðublaðið: 5 22 0 22 

Þjóðviljinn: 11 19 0 19 

Alls: 29 95 0  

8. tafla: Fjöldi frétta og greina 1.-14. mars 1940.  

Á þessu tímabili komu dagblöðin út 12 daga af 14, að undanskildum Tímanum sem kom út í 6 daga. 

Heimildir: Alþýðublaðið, Morgunblaðið, Tíminn, Vísir og Þjóðviljinn 1.-14. mars 1940. 
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