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Ágrip 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er umræða Þjóðviljans, málgagns Kommúnistaflokks Íslands og 

síðar Sósíalistaflokksins, um gyðingaofsóknir nasista á árunum 1936-1942. Til skoðunar er 

hvernig sú umræða þróast á þeim árum með sérstakri áherslu á að setja hana í samhengi við 

utanríkismálastefnu Sovétríkjanna. Þegar blaðið hóf göngu sína árið 1936 hafði 

Alþjóðasamband kommúnista, Komintern, gefið flokkum sínum tilmæli um að taka upp and-

fasíska stefnu. Kommúnistaflokkur Íslands tók við þeirri tilmælum, síðan 

Sósíalistaflokkurinn, og sést hún vel í skrifum Þjóðviljans. Í ritgerðinni verður farið í fréttir 

og greinar í Þjóðviljanum á þessum árum og þær tengdar við gang mála í Evrópu. Fyrst verður 

fjallað um hvernig umræðan um ofbeldi nasista gagnvart gyðingum hófst í Þjóðviljanum árið 

1936. Síðan hvernig hún jókst smám saman næsta ár. Þá verður vikið að því hvernig umræðan 

um ofbeldi nasista gagnvart gyðingum náði hápunkti í blaðinu árið 1938. Fjallað verður um 

greinar íslenskra kommúnista í blaðinu tengdar málefnum gyðinga. Þá er kannað hvernig aðrir 

íslenskir miðlar fjölluðu um gyðinga. Svo verður sögunni vikið að griðarsáttmálanum sem 

Þjóðverjar og Sovétmenn skrifuðu undir í lok ágúst árið 1939. Fjallað verður þá um hvernig 

Þjóðviljinn hættir snögglega eftir það að skrifa um ofbeldi nasista gagnvart gyðingum. Einnig 

verður vikið að gyðingaofsóknum nasista sem blaðið fjallar ekki um frá 1939 til 1941 og 

hvernig blaðið fjallaði um gyðingaofsóknir Pólverja og Rúmena í staðinn. Að lokum verður 

sjónum beint að því hvernig umræðan breytist á ný eftir innrás Þjóðverja í Sovétríkin sumarið 

1941 og hvernig umræðan um gyðinga og nasista fann aftur leið inn í skrif Þjóðviljamannanna 

eftir þann atburð.  
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Inngangur 

Allt frá fornöld hafa gyðingar verið ofsóttir, þá sérstaklega á tímum Rómarveldis þegar þeir 

voru hraktir úr Jerúsalem af rómversku keisurunum Vespasíanusi og Títusi, allt vegna trúar 

þeirra. Ofsóknir héldu síðan áfram á miðöldum af hálfu kaþólsku kirkjunnar. Gyðingahatur 

blómstraði á þeim tíma en átti eftir að ná hápunkti sínum með hugmyndafræði 

þjóðernishyggjunnar í Þýskalandi þar sem nasistar lögðu megináherslu á kynþáttahyggju. 

Fremstur þar í flokki var, eins og kunnugt er, Adolf Hitler og undir hans stjórn hófst útrýming 

gyðinga í Evrópu. Eftir lok seinni heimsstyrjaldarinnar kom í ljós að Hitler hafði meira og 

minna náð markmiði sínu. Heimurinn fylgdist með þessum ofsóknum nasista frá upphafi og 

fordæmdi þær um leið, fjölmiðlar fjölluðu mismunandi vel um efnið, stundum vegna 

hagsmuna. Kommúnistastjórnin í Sovétríkjunum, undir stjórn Stalíns, hafði í mörg ár barist 

gegn áhrifum fasismans í heiminum. Hún tók upp sérstaka samfylkingarhreyfingu gegn 

fasismanum. Þeirri stefnu áttu allir kommúnistaflokkar heims að fylgja og um leið fordæma 

gjörðir fasista og nasista í heiminum. Er gyðingaofsóknir nasista fóru að kræla á sér var það 

kjörið tækifæri fyrir kommúnista heimsins til að leggja aukna áherslu á kúgun fasista í 

heiminum, og þarf af leiðandi, meðal annars, sýndu þeir aukna samúð með gyðingum. 

Kommúnistaflokkur Íslands (sem starfaði frá 1930-1938, þegar Sósíalistaflokkurinn var 

stofnaður) var meðlimur í Alþjóðahreyfingu kommúnimans, Komintern, og var því partur af 

samfylkingarstefnunni. Fjallað hefur verið um tengsl kommúnistafokks Íslands við Komintern 

í skrifum Jóns Ólafssonar
1
 og Arnórs Hannibalssonar.

2
 Báðir sýna þeir fram á að 

Kommúnistaflokkurinn, síðar Sósíalistaflokkurinn, leitaðist í stórum dráttum við að fylgja 

þeirri stefnu sem mótuð var í Moskvu. 

Sá þáttur í starfi hreyfingarinnar sem hér er til skoðunar hefur þó ekki fengið mikla 

athygli hingað til. Í málgagni kommúnista flokksins, Þjóðviljanum
3
, var fjallað mjög ítarlega 

um gyðingaofsóknir nasista og var þar framan af rekinn mjög ákafur áróður gegn fasismanum. 

Hinsvegar breyttist þessi stefna kommúnista er Sovétmenn gerðu griðarsáttmála við Þjóðverja 

árið 1939, því ekki mátti þá lengur reka áróður gegn nasistum.
4
 Snögglega eftir sáttmálann 

hætti Þjóðviljinn að fjalla um gyðingaofsóknir nasista og beindi sjónum sínum annað. Á 

árunum 1936-1941 skrifuðu margir áhrifamiklir mennta- og stjórnmálamenn í blaðið. Má þar 

                                                           
1
 Jón Ólafsson, Kæru félagar. 

2
 Arnór Hannibalsson, Moskvulínan. 

3
 Þjóðviljinn 31. október 1936, bls. 3. 

4
 Fjallað hefur verið um áhrif sáttmálans á kommúnista hér á landi í skrifum Ragnheiðar Kristjánsdóttur og 

Stefáns Hjálmarssonar. Sjá: Ragnheiður Kristjánsdóttir, Nýtt fólk, bls. 278-282 og Stefán Hjálmarsson, Frá 

kreppu til hernáms, bls. 25-29. 
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nefna Halldór Kiljan Laxness, Þórberg Þórðarsson, Hendrik Ottósson, Brynjólf Bjarnason, 

Katrínu Thoroddsen auk ritstjórans Einars Olgeirssonar. Þjóðviljinn birti fréttir um bæði 

innlend og erlend málefni, en blaðið fékk sendar fréttir frá öðrum kommúnistaflokkum í 

Evrópu og margar þessara frétta snerust um framgöngu fasista og nasista í heiminum. Á fyrstu 

árum blaðsins var mestmegnis fjallað um borgarastyrjöldina á Spáni, fasistahreyfingu Francos 

og aðgerðarleysi Evrópumanna gagnvart fasismanum. Síðar færðist smám saman áherslan frá 

Spáni til Þýskalands. Blaðið birti reglulega fréttir um gyðingaofsóknir nasista en hlutur þeirra 

óx smám saman er leið á.     

Auk þess sem þegar hefur verið nefnt verður í þessari ritgerð fjallað um grein 

Hendriks Ottóssonar sem birtist í Þjóðviljanum í júní 1938. Greinin ber heitið „Íhaldið leggur 

upp í ofsóknarherferð gegn erlendum flóttamönnum“, og fjallar um framgang nasista bæði í 

Þýskalandi og á Íslandi, og viðbrögð íslenskra stjórnvalda gagnvart flóttamönnum á Íslandi en 

lögð er sérstök áhersla á málefni gyðinga.
5
 Einnig verður fjallað sérstaklega um grein Katrínar 

Thoroddsen í Þjóðviljanum frá apríl 1939. Greinin ber heitið „Mannúð bönnuð á Íslandi“.
6
 Sú 

grein var ádeila á þáverandi forsætisráðherra, Hermann Jónasson, sem hafði neitað 

flóttabörnum um dvalar- og innflutningsleyfi til landsins. Þar á meðal var ein gyðingastúlka 

sem Katrín Thoroddsen ætlaði að taka að sér. Í þessum greinum sést vel áhersla blaðsins á 

málefni gyðinga í álfunni. 

Þegar leiðtogarnir Hitler og Stalín gerðu griðarsáttmála í ágúst 1939 breyttist margt. 

Þessi samningur kom mörgum á óvart, þar sem Sovétríkin og Þýskaland höfðu fram að þessu 

verið höfuðandstæðingar. Í Þýskalandi ríkti nasisminn, sem er öfgakennt form af fasismanum 

með áherslu á kynþáttahyggju, eins og áður sagði, en fasistar skilgreindu sig sem 

höfuðandstæðinga kommúnsismans, sem ríkti í Sovétríkjunum. Þjóðviljinn lofaði að halda 

áfram hlutleysi sínu í fréttamensku.
7
 En þrátt fyrir loforðið um áframhaldandi hlutleysi fjallaði 

blaðið ekki lengur á neikvæðan hátt um nasista og með því breyttist umræðan um gyðinga í 

Þjóðviljanum. Umræðan breytist frá því að fjalla um gyðingaofsóknir af höndum nasista í að 

Pólverjar væru að ofsækja gyðinga. Þessi breyting í umræðunni endurspeglast í greinum sem 

voru sendar inn í Þjóðviljann stuttu eftir undirritun sáttmálans. 

Umræðan um Þýskaland og nasismann breytist smám saman og sjaldan er sagt 

eitthvað illt um nasista í blaðinu frá hausti 1939 og fram að vorinu 1942, en þá var Þjóðviljinn 

                                                           
5
 Hendrik Ottósson, „Íhaldið leggur upp í ofsóknarherferð“, bls. 2. 

6
 Katrín Thoroddsen, „Mannúð bönnuð á Íslandi“, bls. 3. 

7
 Þjóðviljinn 1. september 1939, bls. 2. 
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gefinn út á ný eftir bann Breta. Á meðan blaðið fjallaði óvini kommúnismans var þagað um 

gyðingaofsóknir nasista. Blaðið fjallar ekkert um það sem var að gerast í Vestur-Póllandi,en 

þar voru nasistar að taka fyrsta skrefið að útrýmingu gyðinga í álfunni. Þegar Hitler réðist inn 

í Sovétríkin sumarið 1941 breyttist umræðan á ný. Þá byrjaði umræðan um gyðingaofsóknir af 

höndum nasista að finna sína leið aftur í Þjóðviljann. Umræðan breytist hinsvegar örlítið 

vorið 1941, rétt fyrir bannið á Þjóðviljanum. Þjóðviljamennirnir tóku síðan við ritstjórn 

blaðsins Nýtt dagblað í september 1941 eftir fangelsisvistunina þangað til að Þjóðviljinn 

kemur út á ný árið 1942. Um haustið 1942 byrjar blaðið að birta fréttir um ofsóknir nasista 

gegn gyðingum og sú umræða tvöfaldast árið 1943 og heldur svo áfram að magnast fram að 

stríðslokum. 

Í fyrsta kafla ritgerðinnar verður fjallað um upphaf umræðunar um gyðinga í 

Þjóðviljanum, hvernig hún þróast út frá litlum kaldhæðnislegum fréttum um rannsóknir 

nasista um uppruna Jesú á árdögum blaðsins, yfir í fréttir um löggjöf nasista gegn gyðingum í 

Þýskalandi. Farið verður í hvernig umræðan um gyðingaofsóknir nasista eykst smám saman á 

árunum 1936-1938 og hvernig hún nær svo hápunkti sínum árið 1938. Sagt verður frá grein 

Hendriks Ottóssonar um flóttamenn af gyðingaættum sem leita skjóls til Íslands sem birtist í 

Þjóðviljanum sumarið 1938 og einnig frá öðrum greinum tengdar gyðingaofsóknum nasista.

 Í öðrum kafla verður fjallað um hvernig umræðan um gyðingaofsóknir nasista eykst 

haustið 1938 vegna Kristalsnóttarinnar, og hvernig hún þróast eftir þann atburð. Fjallað 

verður sérstaklega um grein Vísis um verndun íslenska kynstofnsins frá gyðingum. Sögunni 

verður svo vikið að grein Katrínar Thoroddsens sem segir frá því ferli sem hún fór í gegnum, 

ásamt Friðarvinafélaginu, til að reyna að koma nokkrum gyðingabörnum til landsins. Fjallað 

verður um viðbrögð dagblaðsins Tímans, sem var blað Framsóknarflokksins, við grein 

Katrínar, og einnig verður vikið að viðbrögðum Katrínar við ummælum Tímans.  

Í þriðja kafla verður sögunni vikið að griðarsáttmála Þýskalands og Sovétríkjanna og 

viðbrögðum Þjóðviljans við honum og hvernig þá umræðan um gyðinga breytist. Fjallað 

verður um gyðingaofsóknir nasista sem eru að gerast á þessum tíma, sem blaðið fjallar ekki 

um. 

Í fjórða kafla er svo fjallað um breytta umræðu blaðsins um gyðinga frá lok 1939 fram 

að ársbyrjun 1941, hvernig umræðan um gyðingaofsóknir nasista er horfin úr blaðinu. Í 

staðinn fjallar blaðið um gyðingaofsóknir Rúmena árið 1940. Fjallað verður um bann við 

útgáfu blaðsins vorið 1941 og hvað gerist á meðan blaðið er í banni. Farið verður sérstaklega í 
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innrás Þjóðverja í Sovétríkin. Fjallað verður svo um hvernig umræðan verður eftir 

Þjóðviljamennirnir hefja útgáfu á Nýju dagblaði og hvernig gyðingaofsóknir nasista koma til 

umfjöllunar á ný í Þjóðviljann eftir afléttingu bannsins. 
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1. 1936-1938, gyðingar í aðdraganda stríðs 

 

1.1. Almenn fréttamenska í Þjóðviljanum 

Þjóðviljinn hóf göngu sína þann 31. október árið 1936 sem málgagn Kommúnistaflokksins á 

Íslandi, með því yfirlýsta markmiði að sameina vinnandi stéttir landsins gegn íhaldinu og 

fasismanum.
8
 Ritstjórinn, Einar Olgeirsson, hafði verið einn helsti leiðtogi kommúnista á 

Íslandi á þessum tíma, ásamt Brynjólfi Bjarnasyni, og hafði m.a. ferðast nokkrum sinnum út 

til Moskvu. Hann setti blaðið á laggirnar ásamt Brynjólfi en nafnið fengu þeir að láni frá 

Theodóru Thoroddsen
9
, ekkju Skúla Thoroddsens, en hann hafði haldið út blaði sem bar sama 

nafn. Það var strangt til tekið ekki verið að stofna nýtt blað, heldur var verið að breyta 

málgangi Kommúnistaflokks Íslands úr Verkalýðsblaðið í Þjóðviljann. Útgáfa blaðsins 

tengdist samfylkingarstefnunni svokölluðu, þ.e.a.s. áherslu alþjóðlegrar 

kommúnistahreyfingarinnar, Kominterns, á samfylkingu gegn fasimanum (e. popular front). 

Hér á landi náði samfylkingarstefnan hámarki með stofnun Sósíalistaflokksins árið 1938.
10

 

Þjóðviljinn varð þá málgagn Sósíalistaflokksins. Þjóðviljinn kom út alla daga nema mánudaga 

og í blaðinu voru birtar allskyns fréttir, bæði erlendar og innlendar. Erlendu fréttirnar snérust 

oftast um ágang fasismans í heiminum og Sovétríkin, og innlendu fréttirnar voru mestmegnis 

um kjör verkafólks á Íslandi og íslensk stjórnvöld. Á árdögum blaðsins var aðal umfangsefnið 

í erlendum efnum borgarastyrjöldin á Spáni og árásir fasista þar í landi. En það var þó ekki 

það eina sem var fjallað um. Í fyrsta blaðinu er frétt um vísindi Hitlers. Í fréttinni er talað um 

hvernig þýskur prófessor fann lausn á einu helsta vandamáli nasista, að Jesú hafi verið 

gyðingur. Í fréttinni kemur fram að prófessorinn hafi náð að afsanna það. Jesú var enginn 

gyðingur samkvæmt þessum niðurstöðum, heldur var hann Þjóðverji frá Frankfurt.
11

 Þessi 

frétt er skrifuð með kaldhæðnislegum tón og auðséð er að höfundi fréttarinnar fannst þessi 

uppgötvun prófessorsins ekki eiga sér stoð í raunveruleikanum. Þetta er fyrsta greinin í 

Þjóðviljanum um nasista með vísun í gyðinga, en þetta var aðeins sú fyrsta af mörgum sem 

áttu eftir að koma. Næsta frétt um gyðinga kom stuttu seinna og fjallaði um meintar 

gyðingaofsóknir á Akureyri. Fréttin segir frá ummælum kaupmanns á Akureyri, Tómasar 

Björnssonar, um tónlistarmanninn Robert Abraham sem hafði flúið frá Þýskalandi vegna 

                                                           
8
 Þjóðviljinn 31. október 1936, bls. 1. 

9
 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 339. 

10
 Stefán Hjálmarsson, Frá kreppu til hernáms, bls. 2. 

11
 Þjóðviljinn 31. október 1936, bls. 3. 



8 

 

ofsóknanna þar í landi gagnvart gyðingum. Robert hafði verið með tónleika á Akureyri og 

skrifaði þá Tómas Björnsson gagnrýni í blaðinu Íslendingur en Þjóðviljinn fullyrðir að í 

greininni komi fram kynþáttafordómar gagnvart Robert Abraham og þar er Tómas ásakaður 

um að vera fasisti sem sé að reyna að innleiða gyðingahatur að dæmi nasistanna.
12

 Þetta er 

fremur harðorð frétt gagnvart Tómasi, þá sérstaklega þegar skoðuð er gagnrýni hans í 

Íslendingi, því þar gagnrýnir Tómas aðeins píanóleik Roberts en nefnir aldrei uppruna hans né 

kynþátt.
13

 Það sem eftir lifir árs birtir Þjóðviljinn fáar sem engar fréttir af ofsóknum nasista 

gagnvart gyðingum en er þó ötull í því að skrifa greinar um njósnir þeirra á Íslandi.   

Næsta ár birti Þjóðviljinn margar fréttir, sögur og greinar um ofbeldi nasista, þá 

sérstaklega gyðingaofsóknir þeirra. Þann 31. janúar birtist í blaðinu fyrsti kaflinn úr 

skáldsögunni Systkinin Oppenheim eftir Lion Feuchtwanger, en hann var þýskur gyðingur. 

Bókin kom út árið 1933 og hún segir frá þýskum gyðingum á tíma valdatöku Hitlers og 

kaflinn ber heitið Þriðja Ríkið.
14

 Þó að bókin sé skáldsaga þá er hún byggð á sögulegum 

atburðum og er því markmið Þjóðviljans með kaflanum að sýna ofbeldið sem gyðingar þurftu 

að þola af hendi nasistanna í Þýskalandi. Að öðru leyti er mest fjallað um gyðinga á þessu ári í 

litlum fréttum. Oft var Þjóðviljinn með sérstakan dálk í blaðinu sem kallaðist Um Víða Veröld 

sem var samansafn af erlendum fréttum, bæði um alvarleg málefni og dægradvöl. Þar var oft 

fjallað um málefni gyðinga, stundum á alvarlegum nótum og stundum ekki. Þann 28. mars 

birtist frétt í dálknum um konu nasista sem hafði verslað í búð sem var í eigu gyðings, 

stundum fékk hún nokkrar vörur að láni frá eiganda búðarinnar. En er eiginmaðurinn hennar 

komst að þessu neitaði hann að borga skuldir hennar. Gyðingurinn kærði þetta og krafðist 

þess að konan borgaði en það gekk ekki eftir vegna þess, að sögn, það myndi enginn alvöru 

Þjóðverji láta manni sem væri „sníkjudýr á þýsku þjóðinni“
15

 fé í hendur. Þessi frétt er sögð 

með nokkrum kaldhæðnistón þó að ljóst sé að sá sem skrifar fréttina fordæmir Þjóðverja fyrir 

þessa áfstöðu gagnvart gyðingnum. Svipaðan tón er að finna í grein frá 4. júlí, þar sem talað 

er um bækling eftir nasista að nafni Werner Eichstedt, sem fjallar um kynþáttahyggju nasista, 

en í bæklingunum er tekið fyrir hversu hræðilegir „júðar og sígunar“ séu.
16

   

Næstu frétt sem fjallar beint um gyðingaofsóknir má finna frá 21. október, en hana er 

að finna einnig í dálkinum Um Víða Veröld. Sagt er frá því að í Þýskalandi hafi gyðingur 
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 Þjóðvijljinn 3. nóvember 1936, bls. 3. 
13

 Íslendingur 16. október 1936, bls. 3. 
14

 Þjóðviljinn 31. janúar 1937, bls. 2. 
15

 Þjóðviljinn 28. mars 1937, bls. 2. 
16

 Þjóðviljinn 4. júlí 1937, bls. 2. 
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verið dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir að hafa óvirt aríska kynstofninn. Þetta er sögð vera 

þyngsta refsingin sem maður hafi fengið fyrir þessar sakir í Þýskalandi.
17

 Stuttu seinna, þann 

9. nóvember, er birt frétt á forsíðu blaðsins um gyðingaofsóknir en þetta er fréttaskeyti frá 

Kommúnistaflokknum í London. Þar er sagt frá því að stjórn Hitlers hafi gert breytingar á 

erfðalögum landsins, sem kveða á um að ef gyðingur og þýsk manneskja „af hreinum ariskum 

kynstofni“
18

 eru gift þá mættu aðstendur gera þann Þjóðverja arflausann, fyrir þær sakir að 

hafa gift sig inn í gyðingaætt.
19

 Í þessum fréttum um gyðingaofsóknirnar er meginþemað 

löggjöf sem beindist gegn gyðingum og óréttlát réttarfarsleg framkoma gagnvart þeim í 

Þýskalandi. Þann 3. desember er enn og aftur fjallað um gyðinga í dálkinum Um Víða Veröld. 

Þar er sagt frá heimsþingi gyðinga sem hafði nýlega verið haldið, en þingið gagnrýndi 

harðlega gyðingaofsóknir nasista í Danzig.
20

 Ekki er farið ítarlega í hverju þessar 

gyðingaofsóknir nasistanna fólust. Það sem einkennir fréttirnar um gyðinga frá upphafi 

blaðsins árið 1936 til 1937 er mestmegnis hlutlaus fréttamennska sem hefur það markmið að 

fjalla lauslega um gyðingaofsóknir nasista. Fréttirnar eru oftast í sérstökum fréttadálkum. 

Þetta á eftir að breytast smám saman þegar líður á árið 1938, þá sérstaklega eftir grein 

Hendriks J.S. Ottóssonar um flóttamenn á Íslandi. 

 

1.2. Grein Hendriks Ottóssonar 8. júní 1938 

Þann 8. júní árið 1938 skrifaði Hendrik J.S. Ottósson grein í Þjóðviljann undir fyrirsögninni 

„Íhaldið leggur upp í ofsóknarherferð gegn erlendum flóttamönnum“. En áður en farið verður 

í greinina er nauðsynlegt að kynnast aðeins manninum sem skrifaði greinina. Hendrik 

Ottósson var áberandi í kommúnistahreyfingunni á Íslandi. Hann stundaði nám í 

Kaupmannahöfn á árunum 1918–1919 og kynntist þar ýmsum kommúnistum, sem leiddi til 

þess að hann fékk boð til að sækja 2. þing Alþjóðasambands kommúnista, Kominterns, árið 

1920.
21

 Með honum í för var Brynjólfur Bjarnason og för þeirra tveggja er þekkt sem 

Bjarmalandsförin.
22

 En þrátt fyrir mikla þátttöku í kommúnistahreyfingunni og seinna 

Kommúnistaflokki Íslands, var Hendrik rekinn úr flokknum aðeins fjórum árum eftir að hann 

var stofnaður.
23

 Það gerðist vegna hreinsana í flokknum, sem áttu upptök sín í átökum svo 
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 Þjóðviljinn 21. október 1937, bls. 2. 
18

 Þjóðviljinn 9. nóvember 1937, bls. 1. 
19

 Þjóðviljinn 9. nóvember 1937, bls. 4. 
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 Þjóðviljinn 3. desember 1937, bls. 2. 
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 Arnór Hannibalsson, Moskvulínan, bls. 69. 
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 Hendrik Ottósson, Frá Hlíðarhúsum til Bjarmalands, bls. 197. 
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 Einar Olgeirsson, Kraftaverk einnar kynslóðar, bls. 227. 
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kallaðra „tækifærissinnaða“ og „réttlínumanna“ í flokknum. Réttlínumenn fóru eftir 

fyrirmælum Kominterns, en tækifærissinnaðir voru á móti baráttunni sem kommúnistar á 

þessum tíma háðu gegn jafnaðarmönnum.
24

 Fylgjandi fyrirmælum Kominterns fóru 

réttlínumenn að reka tækifærissinnaða úr flokknum, þar á meðal var Hendrik.
 25

 Hendrik lét 

það þó ekki stöðva sig. Hann var áfram mjög virkur í kommúnistahreyfingunni hér á landi en 

árið 1938 kynntist hann konu að nafni Henný Goldstein og giftist henni það sama ár. Henný 

Goldstein-Ottósson var gyðingakona frá Þýskalandi sem hafði flúið til Íslands ásamt móðir 

sinni og syni árið 1934, eftir að Hitler komst til valda þar í landi. Henný ákvað að flýja til 

Íslands vegna þess að hún hafði séð auglýst í þýsku blaði árið 1934 að það vantaði 

kjólameistara á Gullfossi, saumastofu í Reykjavík. Árið 1938 hugðist hún svo stofna eigin 

saumastofu en þá var hún kærð af keppinaut í kjólameistaraiðninni og á sama tíma var 

atvinnu- og dvalarleyfið hennar að renna út. Þá greip Hendrik til þeirra ráða að giftast henni 

svo að hún myndi fá íslenskan ríkisborgararétt og sleppa þannig við það að flytja aftur til 

Þýskalands og eiga hættu á frekari ofsóknum.
26

 Eftir að hafa kynnst Henný varð Hendrik 

mjög ötull við að hjálpa flóttamönnum á Íslandi, þá sérstaklega gyðingum sem höfðu flúið frá 

Þýskalandi, líkt og kona hans. Hann fylgdist með nasistum hér á landi og gerði lista yfir 

nasista sem voru á Íslandi, og þegar Ísland var hernumið af Bretum rétti hann þeim listann og 

hjálpaði þeim þannig við að handtaka alla nasista í landinu.
27

    

Í greininni sem Hendrik birti í Þjóðviljanum fjallar hann ítarlega um framkomu 

íslenskra stjórnvalda gagnvart flóttamönnum hér á landi. Hann byrjar á því að tala um fólk 

sem áður hafði þurft að flýja föðurland sitt vegna yfirgangs fasista, þar á meðal frá Þýskalandi 

og Spáni Francos. Hann nefnir þá lönd eins og Frakkland, Norðurlöndin, England, Sovétríkin 

og Bandaríkin sem lönd sem hafi tekið á móti flóttamönnum. Hann segir að þau lönd hafi gert 

það vegna þess að þeim fannst sjálfsagt að hleypa fólkinu inn í landið, enda hafi þetta 

flóttafólk ekki lifað við góð skilyrði í heimalandi sínu. En þessir flóttamenn, segir Hendrik, 

lifa þó ekki heldur góðu lífi í landinu sem þeir flýja til. Þeir fá litla sem enga styrki, því að í 

þessum löndum er mikið atvinnuleysi og svo ofan á það þarf flóttafólkið að hugsa til ástvina 

sinna sem náðu ekki að flýja. Margir af þessum flóttamönnm deyja síðan úr vannnæringu, 

segir Hendrik, en aðrir reyna að þola þjáningarnar svo að þeir verði ekki sendir aftur heim til 

sín. Hendrik bendir svo á að margir af þessum flóttamönnum væru „hinir marghrjáðu 
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 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, bls. 262. 
25

 Þór Whitehead, Sovét-Ísland, bls. 271. 
26

 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Gyðingastjarnan og hakakrossinn“, bls. 57-58. 
27

 Hendrik Ottósson, Vegamót og vopnagnýr, bls. 160. 
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Gyðingar.“
28

 Hendrik hefur greinilega samúð með gyðingum, því að hann fer síðan að tala um 

hvernig andúð nasistanna á gyðingum hófst. Hann segir að eftir að fólk í Evrópu fór að taka 

minna mið að miðaaldakenningum kirkjunnar, þ.e. að kenna gyðingum um krossfestingu Jesú 

Krists, þá hafi komið upp ný kenning gegn gyðingum, sem snerist „um mismunandi eðli 

blóðsins.“
29

 Þá talar Hendrik um að Adolf Hitler hafi tekið upp þá kenningu, magnað hana 

upp þegar hann var að klífa metorðastigann innan nasistaflokksins og með því hafi þessi 

kenning orðið hornsteinn í þeirri hreyfingu. Með þá kenningu á bakvið sig höfðu síðan 

nasistar framið ýmis hroðaverk, eyðilagt eignir og líf fólks í Þýskalandi.
30

 

Hendrik víkur svo sögunni að skoðun Íslendinga á útlendingum. Hann segir Íslendinga 

oft hafa samúð með þeim sem séu ofsóttir og kúgaðir og tekur forfeður Íslendinga sem dæmi, 

þegar þeir þurftu að flýja undan Haraldi hinum hárfagra Noregskonungi. Aftur á móti segir 

Hendrik frá því að margir erlendir menn hafi flutt til landsins og blandast við Íslendinga og að 

það hafi ekki rifið niður íslenskt þjóðerni. Þá nefnir hann dæmi um margar „göfugar“ ættir 

sem hafi sest að hér á landi, þá helst Zöega, Thors og Zimsen ættirnar. En að þegar málið 

snerist um flóttamenn horfi málið öðruvísi við. Hendrik segir í greininni að fólk sem komi til 

Íslands á flótta undan ofsóknum nasista reyni sitt allra besta að vera ekki í veg fyrir 

Íslendingum í þeirra eigin samfélagi, reyni því ekki að taka vinnu af Íslendingum, vitandi að 

hér er mikið atvinnuleysi og Hendrik lýsir þessu fólki sem friðsömu og afskiptalausu um 

íslensk málefni. Ummæli Hendriks um þýsku nasistana sem dvöldu á landinu voru á annan 

veg. Hann bendir í því sambandi á að nasistastjórnin í Þýskalandi liti mjög hýrum augum til 

Íslands.
31

 Þessi fullyrðing Hendriks átti við rök að styðjast. Heinrich Himmler, yfirmaður 

Gestapó og SS-sveitanna, sendi mann á sínum vegum til landsins árið 1935
32

 með það 

markmið að reyna að vingast við forsætisráðherrann, Hermann Jónasson.
33

 Himmler sendi 

síðan annan mann á sínum vegum aftur árið 1938.
34

  

Framhald af grein Hendriks er birt í Þjóðviljanum 12. júní og ber þá heitið „Herferð 

íhaldsins gegn erlendum flóttamönnum“. Hann byrjar greinina á því að segja frá því að hann 

hafði nýlega talað við þekktan íslenskan einstakling um þessi málefni. Sá einstaklingur hafi 

viðurkennt að hann væri ekki sammála þeim árásum sem flóttamenn hér á landi þyrftu að líða, 
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 Hendrik J.S. Ottósson, „Íhaldið leggur upp í ofsóknarherferð“, bls. 2. 
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 Hendrik J.S. Ottósson, „Íhaldið leggur upp í ofsóknarherferð“, bls. 2. 
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og bent á að Íslendingar hafi þurft að þola fátækt og kúgun og ættu því ekki að traðka á litla 

manninum. Hendrik fullyrðir að í þessum orðum mannsins sé hugsun sem allir menn, sem eru 

réttsýnir og góðir hljóti að hafa í huga er þeir mynda skoðun á stöðu flóttamanna í landinu.
35

 

Því næst talar hann um að í landinu væru aðeins um tíu flóttamenn. Hendrik segir frá félaginu 

Friðarvinafélagið, að það hafi átt það hlutverk að halda utan um málefni flóttamanna hér á 

landi en hann segir þó að félagið hafi ekki sinnt því hlutverki. Félagið hafi þess í stað gert 

ráðstafanir um að fólk gæti ekki sést hér að, vegna erfiðleika um að finna vinnu. Þetta sama 

félag átti eftir að koma fyrir í grein Katrínar Thoroddsens í næsta kafla, en þó telur hún að 

félagið hafi haft málefni flóttafólks að leiðarljósi.  

Hendrik segir í grein sinni að það ætti að hafa eftirlit með útlendingum í landinu en 

það ætti þó að beina því eftirliti á staði þar sem þörf væri fyrir það. Ekki ætti að beina 

eftirlitinu gagnvart „umkomulitlum flóttamönnum, sem eiga yfir höfði sér böðulsöxina eða 

fangabúðirnar“,
36

 heldur ætti frekar að beina því gegn þeim sem koma hingað til lands sem 

fulltrúar erlendrar stjórnar með undirferli og ráðabruggi, því að þess kyns einstaklingar séu 

hættulegir íslensku þjóðinni. Hendrik endar þetta með því að segja: „yfir okkur vofir ógnandi 

vald erlends ríkis – áróðursmenn þess eru að verki.“
37

 Markmið greinar hans er að vekja 

athygli á framkomu íslenskra stjórnvalda, og félaga líkt og Friðavinafélaginu, gagnvart 

flóttamönnum. Með þessu má skilja að Hendrik var ósáttur við Friðarvinafélagið og vildi að 

það beitti sér frekar að hjálpa flóttamönnum hér á landi en að reyna að koma þeim úr landinu 

sem fyrst. Stjórnvöld reyna einnig að hrekja fólkið úr landinu en á meðan sleppa erindrekar 

þýsku stjórnarinnar við ofsóknir af því tagi. Skoðun Hendriks um þetta mál er að fólk sem er 

að reyna að flýja kúgun og jafnvel dauðann frá heimalandinu sínu ætti skilda betri framkomu í 

landinu sem það flýr til en. Með öðrum orðum ættu Íslendingar af öllum þeim löndum sem 

hafa tekið á móti flóttamönnum, að taka best á móti þessu fólki, því að Íslendingar hafi oft 

haft samúð með þeim kúguðu, vegna sinnar eigin sögu.  

 

1.3. Umræðan breytist, fyrri hluti 1938 

Strax í ársbyrjun 1938 eykst umfjöllun Þjóðviljans um gyðingaofsóknir í Evrópu, þá 

sérstaklega af höndum nasista, en þá fór að bera mikið á ofsóknum nasista gagnvart 

gyðingum. Umfjöllunin hefst strax þann 19. janúar í dálkinum Breiðablik. Tekin er grein eftir 
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 Hendrik J.S. Ottósson, „Herferð íhaldsins gegn erlendum flóttamönnum“, bls. 2. 
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mann að nafni Julius Streicher, úr blaði nasistaflokksins, Der Stürmer. Þar skrifar Julius, 

samkvæmt fréttinni, að Jesús Kristur hafi ekki verið gyðingur, heldur norrænn maður og 

gallharður andstæðingur gyðinga. Þá er því haldið fram að Jesús hafi stundað miklar 

gyðingaofsóknir og að engin trúarbrögð taki jafn einarða afstöðu gegn gyðingdómi og 

kristnin. Kristindómurinn sé „stærsta andgyðinglega hreyfing sem nokkurntíma hefir risið á 

jörðinni“.
38

 Þjóðviljinn fjallar oft um trúarskoðanir nasista, þá sérstaklega um uppruna Jesú, 

líkt og kom fram í frétt frá árinu 1936. Blaðið heldur síðan áfram að birta litlar fréttir af 

ofsóknum nasista sem tengjast löggjöf nasista gegn gyðingum.
39

 Þjóðviljinn fjallaði þá einnig 

á þessum tíma um gyðingaofsóknir nasista í Austurríki, að þar í landi væru gyðingar 

handteknir í massavís,
40

og að um 140 gyðingar væru jarðaðir daglega í Vín, en að fyrir innrás 

Hitlers hafi einungis verið jarðaðir um um fjórir gyðingar á dag.
41

  

Þegar líða fer á árið fer að bera á greinum í blaðinu sem fjalla einungis um 

gyðingaofsókirnar í Þýskalandi. Í lok marsmánuðar birtir blaðið grein um gyðingaofsóknir 

Hitlers í Þýskalandi. Í greininni eru ofsóknunum lýst sem „skrípilegt fyrirbæri“.
42

 Þá er verið 

að tala um þá stefnu Þjóðverja, sem séu 60 milljóna manna þjóð, að eyða öllum sínum 

kröftum í að verjast gyðingunum í landinu. Þjóðin eyði þannig ógrynni af fé til að verjast 

þessum óvini sínum, sem sé einn hundraðahluti þýsku þjóðarinnar. Það kosti mikið fjármagn 

að henda öllum þessum gyðingum úr landi, þjóðin missi mikið vinnuafl, minni útfluttningur 

frá landinu, minnkun á erlendum gjaldeyri og margt fleira. Höfundur greinarinnar setur allan 

þennan kostnað saman og segir að það muni kosta þýsku þjóðina um 100 þúsund gullmörk að 

hrekja einn gyðing úr landi.
43

 Þessi grein er birt af blaðinu eflaust til að sýna fram á fáranleika 

þessara ofsókna nasista gagnvart gyðingum, hvernig þýsk stjórnvöld eyða ógrynni af fé til að 

fjarlægja sérstakan hóp af fólki sem aðhyllist öðruvísi trú úr landinu. 

Þann 20. maí birti Þjóðviljinn fyrstu stóru grein sína sem snýst alfarið um 

gyðingaofsóknir. Greinin er eftir þýskan flóttamann sem skrifar nafnlaust vegna ótta við 

frekari ofsóknir, en þessi grein var þýdd yfir á íslensku af ritstjórn Þjóðviljans. Maðurinn 

hafði dvalið á Norðurlöndum eftir flótta sinn og skrifað nokkrar greinar um upplifun sína á 

nasistastjórninni í Þýskalandi. Í upphafi greinarinnar fullyrðir hann að nasistar hafi í byrjun 

stjórnartíðar sinnar lofað útrýmingu gyðinga í Þýskalandi, og höfundur segir að þeir hafi 

                                                           
38

 Þjóðviljinn 19. janúar 1938, bls. 2. 
39

 Þjóðviljinn 17. mars 1938, bls. 1. 
40

 Þjóðviljinn 17. mars 1938, bls. 1. 
41

 Þjóðviljinn 23. mars 1938, bls. 1. 
42

 Þjóðviljinn 20. mars 1938, bls. 2. 
43

 Þjóðviljinn 20. mars 1938, bls. 2. 



14 

 

næstum náð því markmiði með blóðsúthellingum. Ofsóknirnar hófust með því að nasistarnir 

settu sökina á gyðinganna fyrir allt það sem hafði farið úrskeiðis í m.a. mennta- og 

viðskiptamálum. Þannig var það orðið glæpur að vera gyðingur. Auðvelt var að kenna 

gyðingum um vandamálin í viðskiptum, þar sem gyðingar voru vel tengdir því sviði. Margir 

þeirra voru ötulir fjármálamenn og voru þeir því oft ríkir einstaklingar í samfélaginu. Þessi 

öfund ýtti undir hatur gagnvart þeim. Auknar ofsóknir leiddu til þess að farið var að mæla í 

blóði fólks hversu miklir gyðingar þeir voru, allir þeir sem voru með 20% eða meira voru 

dæmdir til að lifa sem úrhrök. Þá voru sett fram lög sem burtu gegn mannréttindum gyðinga. 

T.d. voru bönnuð hjónabönd milli gyðinga og þeirra sem báru arískt blóð. Höfundurinn fjallar 

um ummæli þýskra fjölmiðla gagnvart gyðingum. Þá nefnir hann að í blaði nasista Der 

Stürmer¸einu mest lesna blaði landsins, séu birtar sögur um að gyðingar séu mestu villimenn 

þessa heims. Höfundur fullyrðir að öll þýska þjóðin hafi tekið þátt í þessum ofsóknum, þar á 

meðal lögreglan í landinu. Undir lokin fullyrðir hann svo að þýsk stjórnvöld standi á bakvið 

þessar gyðingaofsóknir.
44

 Eftir birtingu þessarar greinar og greinar Hendriks Ottóssonar komu 

ótal margar aðrar sem fjölluðu um sama efni, og enn fleiri fréttir um efnið komu í blaðið. 

Þessi þróun hófst strax viku eftir birtingu grein Hendriks. 

Í upphafi sumars 1938 birtir blaðið frétt um gyðingaofsóknir nasista í Þýskalandi. 

Fréttin segir frá upplifun fréttaritara Reuter í Berlín. Sagt er að hann hafi horft upp á 

skemmdarverk á verslunum í eigu gyðinga, og fullyrðir að lögreglan hafi verið á bakvið 

árásirnar þar sem hann telur að óbreyttir borgarar hefðu ekki getað ollið svona miklum skaða 

á stuttum tíma.
45

 Í sama blaði skrifar Einar Olgeirsson, ritstjóri blasins, grein um 

kynþáttaofsóknir nasista í Þýskalandi. Greinin er gott yfirlit um ofsóknirnar í Þýskalandi sem 

fram fóru á þessum tíma. Greinin hefst á þeirri fullyrðingu að á þessum tíma sé að byrja „ný 

ofsóknaralda gegn gyðingum“
46

 í Þýskalandi. Einar telur það ekki vera nóg fyrir 

nasistastjórnina að gera alla gyðinga réttindalausa í landinu, heldur fremji nasistarnir ýmis 

hroðaverk á gyðingunum, m.a. með því að ráðast á eignir þeirra. Einar lýsir þessari meðferð 

gagnvart gyðingum sem villimensku, og að nasistarnir afsaki þessa villimennsku með 

kynþáttafræði sinni. Þá nefnir Einar að gyðingaofsóknir séu alls ekki nýjar af nálinni og að 

gyðingaofsóknir hafi oft verið notaðar til að leiða huga alþýðunnar frá þeirra eigin kúgun í 

samfélaginu. Einar segir að það hafi gerst í keisaraveldinu í Rússlandi og samkvæmt honum 

var hið sama að gerast við gyðinga í Þýskalandi, nema nú væri verið að ganga lengra en áður 
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hafi þekkst, þar sem „takmarkið sé alger útrýming Gyðingakynstofnsins úr landinu“.
47

 Einar 

tjáir þarna samúð með gyðingum og segir að verkalýðshreyfingar í heiminum mótmæla 

þessum ofsóknum.
48

       

Þegar líða fer á sumarið birti Þjóðviljinn fleiri fréttir um gyðingaofsóknir nasista. Þann 

20. júlí birtir blaðið grein úr blaðinu Contemporary Review. Greinin fjallar um 

gyðingaofsóknir í Austurríki og fjallar greinin frekar ítarlega um ofsóknir nasista þar í landi. 

Talað er um að hið fyrsta verk þýsku stjórnarinnar í Austurríki hafi verið að stofna til 

gífurlegra gyðingaofsókna í landinu. Blaðið bendir á að Hitler hafði haft fimm ár til að æfa sig 

í að ofsækja gyðinga í Þýskalandi og hann hafi ætlað að nota þá reynslu gegn gyðingunum í 

Austurríki. Þá er sagt frá því að þúsundir gyðinga hafa verið handteknir og sendir í fangabúðir 

og daglega verði þúsundir gyðinga fyrir barðinu á árásum stormsveitarmanna á heimilum 

sínum, úti á götum og í búðum í Austurríki. Í greininni eru einnig teknar saman fréttir af 

ofsóknum víða í Austurríki. Sagt er í fréttinni að gyðingarnir geti ekki flúið landið þar sem 

þýska stjórnin meini þeim að fara úr landi og neiti að veita mörgum gyðingum 

innfluttningsleyfi. Þannig er greinahöfundur sannfærður um að það sé markmið þýsku 

stjórnarinnar að útrýma öllum gyðingum í Austurríki og gera það helst sem fyrst.
49
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2. Auknar gyðingaofsóknir 

 

2.1. Kristalsnóttin 

Dagana 9. til 10. nóvember árið 1938 voru gerðar árásir gegn gyðingum í Þýskalandi. Þessar 

árásir urðu síðar þekktar sem Kristalsnóttin (þ. Kristallnacht). Þjóðviljinn birti frétt á forsíðu 

sinni þann 9. nóvember sem fjallaði um morðtilraun gagnvart ritara þýska sendiherrans í 

París. Sagt er frá því að pólskur maður hafi brotist inn í þýska sendiráðið í París og skotið 

ritara sendiherrans, von Rath. Þýski sendiherrann sagði við franska dagblaðið Le Soir að 

maðurinn hafi verið sendur af gyðingum. Í lok fréttarinnar kemur fram að ritarinn hafi látist af 

sárum sínum.
50

 Þessi atburður markaði upphafið að Kristalsnóttinni. Umræðan í Þjóðviljanum 

átti eftir að einkennast af þeim atburðum frá þessum degi og fram að áramótunum 1938. Þann 

11. nóvember birtist stór forsíðufrétt í Þjóðviljanum sem ber heitið „Hamslausar 

Gyðingaofsóknir í Þýzkalandi“. Fréttin er byggð á einkaskeyti sem blaðið fékk frá 

Kaupmannahöfn. Sagt er frá því að eftir morðið á von Rath hafi Þýskaland verið „gripið af 

æðisgengnum Gyðingaofsóknum“.
51

 Þær ofsóknir fólust í árásum sem gerðar voru á 

verslunarhús og samkunduhús gyðinga í flestum borgum í Þýskalandi og staðhæfir blaðið að 

árásirnar séu skipulagðar af stjórnvöldum. Þá bendir blaðið á að árásirnar höfðu ekki einungis 

verið gerðar í Þýskalandi, heldur einnig í Austurríki. Í lok fréttarinnar er sagt frá því að 

foringjar í nasistaflokknum hefðu lýst því yfir að þessar árásir væru sjálfsvörn þýsku 

þjóðarinnar og að lögreglan hefði ekki komið nálægt þessum árásum.
52

 Þjóðviljinn fjallar 

mjög ítarlega um framgang mála í tengslum við Kristalsnóttina og þessi forsíðufrétt sem var 

birt þann 11. nóvember sýnir vel að blaðið fordæmdi ofsóknir nasista gagnvart gyðingum þar í 

landi. Þessar árásir voru skilaboð til gyðinganna, um að hypja sig í burtu annars myndu 

hlutirnir fyrir þá versna. Árásirnar sýndu að gyðingar ættu ekki heima í Þýskalandi og sýndu 

að þýska stjórnin var ólm í að úthella blóði gyðinga.
53

  

Á næstum hverjum degi í nóvember og desember fjallaði Þjóðviljinn um 

gyðingaofsóknir nasista, því að þær héldu áfram eftir Kristalsnóttina og fóru versnandi með 

hverjum degi. Þann 12. nóvember er forsíðufrétt í Þjóðviljanum sem fjallar um 
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gyðingaofsóknirnar eftir Kristalsnóttina. Þetta er einkaskeyti til blaðsins frá Kaupmannahöfn. 

Í fréttinni er sagt að gyðingaofsóknirnar hafi haldið áfram eftir atburðina 9. og 10. nóvember, 

en nasistarnir væru þó smám saman að minnka ofsóknirnar vegna hræðslu um að árásirnar 

myndu spilla sambandi þeirra við Breta. Í sömu frétt er sagt frá yfirlýsingu Göbbels, 

áróðursmálaráðherra Hitlers, þar sem hann lýsir því yfir að nasistastjórnin beri enga ábyrgð á 

þessum ofsóknum og segist ekki vita neitt um að það hafi verið rænt og ruplað af gyðingum í 

Þýskalandi.
54

 Þessi frétt er birt til að sýna lesendum blaðsins fram á að þýsk stjórnvöld standi í 

raun og veru á bakvið þessi voðaverk, höfundur fréttarinnar trúir greinilega ekki orðum 

áróðusmálaráðherrans.      

Næsta dag birtir Þjóðviljinn þrjár fréttir um gyðingaofsóknir Þjóðverja, fréttirnar voru 

einkaskeyti frá Kaupmannahöfn og London. Fyrsta fréttin fjallar um að þýsk stjórnvöld hafi 

krafið gyðingana í landinu um að borga vígsbætur fyrir morðið á ritara sendiherrans í París. 

Þessar vígsbætur áttu að vera innheimtar, samkæmt Þjóðviljanum, sem aukaskattur af eignum 

gyðinga í Þýskalandi. Þá er enn og aftur fjallað um lögbönn á gyðinga, í þetta skipti er þeim 

bannað að reka verslanir og fyrirtæki eða taka þátt í samkvæmislífi landsins.
55

 Í sama blaði er 

frétt um að ýmsir fordæmi gyðingaofsóknirnar í Þýskalandi, þar á meðal leiðtogi 

frálslyndaflokksins í Bretlandi,
56

almenningur í Bandaríkjunum hafi einnig mótmælt þessum 

ofsóknum með kröfugöngum.
57

 Þegar líður á árið leggur Þjóðviljinn frekari áherslu á að 

benda lesendum sínum á að þýska stjórnin beri ábyrgð á þessum ofsóknum og að þýska þjóðin 

sé saklaus. Þann 15. nóvember er birt frétt frá Reuters um að þýska þjóðin hafi verið harmi 

slegin yfir gyðingaofsóknunum í landi sínu. Þá er talað um að meginhluti þýsku þjóðarinnar 

sé algerlega mótfallinn þessum ofsóknum þó ekki sé hægt að neita að lítið brot af þjóðinni 

taki samt sem áður þátt í þeim.
58

 Næsta dag kemur önnur forsíðufrétt í Þjóðviljanum um 

gyðingaofsóknirnar. Þá er sagt frá því að það væru nokkrar búðir í Þýskalandi byrjaðar að 

taka upp á því að banna gyðingum að versla sér matvæli hjá þeim. Því spyr Þjóðviljinn hvort 

að það sé ætlun þýsku stjórnarinnar að svelta gyðinganna í landinu í hel.
59

 Umræðan í 

Þjóðviljanum um gyðingaofsóknirnar hélt áfram eftir Kristalsnóttina og átti eftir að fara inn í 

innlend málefni, með birtingu greinar í Vísi um gyðinga. 
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2.2. Umræðan eftir Kristalsnóttina 

Í blaði Þjóðviljans 16. nóvember birti ritstjóri blaðsins, Einar Olgeirsson, grein um 

ofsóknirnar í Þýskalandi sem ber heitið „Þegar ranghverfan öll snýr út“. Einar Olgeirsson 

fordæmir hér ofsóknirnar gegn gyðingum og fjallar sérstaklega um viðbrögð þýskra 

stjórnvalda. Hann bendir á að þessar ofsóknir sem blaðið hafi verið að fjalla um eftir 

Kristalsnóttina, voru alls ekki nýjar af nálinni, heldur höfðu þær verið í gangi seinustu fimm 

árin í Þýskalandi, en munurinn sé sá að eftir atburðina 9.og 10. nóvember hafi framgangur 

þýsku stjórnarinnar gagnvart gyðingum opinberast frammi fyrir heiminum. Þessi grein Einars 

er mjög svipuð greininni sem hann skrifaði fyrr um árið, þar sem hann fordæmdi 

gyðingaofsóknir nasista.
60

 Í þessari grein segir Einar að þýska stjórnin feli sig á bakvið þá 

afsökun að þessar árásir hafi verið gerðar vegna morðsins á ritara þýska sendiherrans í París, 

og bendir hann þá á að sú sama stjórn hafi átt það til að hampa morðingjum, þá sérstaklega 

sem tengdust pólitískum morðum. Hér vísar hann til þess hvernig morðingjum þýskra 

verkalýðssinna hafi verið hampað af stjórnvöldum og launað með því að vera gerðir að 

lögreglustjórum. Því segir hann að þýska stjórnin ætti alls ekki að kippa sér upp við slíkt 

pólitískt morð og morðið á von Rath, vegna þess að hún sjálf hafi innleitt sömu hegðun inn í 

sína eigin pólitík. Einar fordæmir einnig samninginn sem gerður var í München milli Hitlers 

og Neville Chamberlains, forsætisráðherra Bretlands. Sá samningur átti að tryggja frið í 

álfunni en Einar segir að með þessum samningi hafi morðingjar í Þýskalandi fengið leyfi til að 

gera hvað sem þeim sýnist. Að lokum bendir Einar á að þessar ofsóknir sem gyðingar þurfi nú 

að þola í Þýskalandi séu þær sömu og kommúnistar og sósíaldemókratar hafi þurft að þola í 

landinu seinustu árin.
61

 Viku seinna skrifar Einar Olgeirsson aðra ritstjóragrein í Þjóðviljann 

sem fjallar um umfjöllun Morgunblaðsins um gyðingaofsóknir. Hann bendir á að þessar 

ofsóknir hafi vakið óhug um heim allan og hann fullyrðir að hvert einasta blað með 

sjálfsvirðingu fjalli um þennan glæp gagnvart gyðingum, nema Morgunblaðið. Hann segir að 

blaðið vilji helst „þegja þennan glæp í hel.“
62

 Að lokum spyr hann hvort að blaðið þori ekki 

að skrifa um gyðingaofsóknirnar af hendi nasistastjórnarinnar í Þýskalandi.
63

 Nokkurt 

sannleikskorn er að finna í skrifum Einars, en Morgunblaðið hafði á þessum tíma ekki tekið 
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eindregna afstöðu gegn Þýskalandi,
64

 og fjallaði því ekki mikið um gyðingaofsóknir nasista á 

þessum tíma. 

Á þessum tíma kom nýr ristjóri að Þjóðviljanum, ásamt Einari. Það var Sigfús A. 

Sigurhjartarson. Hann skrifaði einnig grein um gyðingaofsóknirnar. Sigfús segir frá því að 

þúsundir gyðinga séu ofsóttir, píndir og rændir fyrir það eitt að vera gyðingar. Sigfús fullyrðir 

að sagan muni aldrei gleyma því að í þessum ofsóknum þurfti frægasti eðlisfræðingur heims, 

Albert Einstein, að flýja Þýskaland, vegna gruns um að gyðingablóð rynni í æðum hans.
65

 

Hendrik J.S. Ottósson hélt áfram að senda inn greinar í Þjóðviljann um stöðu gyðinga í 

heiminum. Þar má nefna að þann 10. desember birtir blaðið grein eftir Hendrik um ofsóknir 

gegn gyðingum frá tímum Rómaveldis fram til krossferðanna á miðöldum. Í lok greinarinnar 

segir hann að þær ofsóknir sem gyðingar hafi orðið fyrir til þessa væru „þó hreinasti 

barnaleikur hjá því, sem nú tók við.“
66

     

Fjallað er mikið um viðbrögð heimsins við gyðingaofsóknunum í Þýskalandi. 

Þjóðviljinn birtir forsíðufrétt þann 17. nóvember sem segir að Sovétríkin og Bandaríkin hafi 

sérstaklega fordæmt þessar ofsóknir. Þjóðviljinn bendir á að rússneska blaðið Pravda hafi sagt 

að þessar ofsóknir sem ætttu sér stað í Þýskalandi minntu helst á dekkstu tíma miðaldanna.
67

 Í 

sama blaði er fjallað um að í New York hafi gengið yfir mikil mótmælaalda þegar þýsk skip 

hafi komið til hafnar, og hafi þá um 10 þúsund manns mætt á höfnina til að mótmæla meðferð 

þýsku stjórnarinnar á gyðingum.
68

 Þann 3. desember birti Þjóðviljinn stóra grein sem fjallar 

um mótmæli Svía gegn gyðingaofsóknunum. Höfundurinn, Haukur Helgason, hafði verið á 

fundi í Stokkhólmi þann 22. nóvember, en sá fundur var mótmælafundur gegn ofsóknunum, 

en um 2 þúsund manns mættu á þennan fund. Í greininni segir hann frá atburðarás fundarinns 

og hvað ræðumennirnir sögðu á fundinum. Fundarstjórinn var prestur að nafni Jónas Lindskog 

og aðrir sem stóðu á bakvið fundinn voru Séra Bertil Nagård, Zeth Höglund, sem var 

aðalritstjóri blaðs sósíaldemókrata í Svíþjóð, rithöfundurinn Morika Stiernstedt og 

prófessorinn Torgny Segerstedt, sem var aðalritstjóri blaðs í Gautaborg. Haukur segir frá því 

að fyrsti ræðumaðurinn, Torgny Segerstedt, hafi hvatt alla gyðinganna í Þýskalandi til að 

reyna að komast úr landinu sem fyrst og flýja. Segerstedt hélt áfram og sagði að Göbbels 

hefði afsakað þessar gyðingaofsóknir með því að það hafi þurfi að hreinsa Þýskaland „af þeim 
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lýð, sem kom að austan.“
69

 Segerstedt finnst þetta vera frekar kaldhæðnislegt og bendir á að 

það hafa verið gyðingaættir í Þýskalandi í mörg hundrað ár og að þúsundir gyðinga hafi látið 

líf sitt fyrir Þýskaland í heimsstyrjöldinni 1914–1918. Að lokum segir Haukur að fundinum 

hafi lokið með þeirri niðurstöðu að Svíþjóð líti svo á að það væri skylda allra lýðræðisríkja að 

stöðva þessar ofsóknir í Þýskalandi og reyna að koma þeim til hjálpar sem fyrst.
70

 Þjóðviljinn 

birti fréttir og greinar um viðbrögð annara þjóða við gyðingaofsóknum nasista til að sýna fram 

á heiminum væri kunnugt um hvað væri að gerast í Þýskalandi og að blaðið væri ekki eitt um 

að fordæma gjörðir nasista. Alþýðublaðið, málgagn Alþýðuflokksins fjallaði um ofsóknir 

nasista á Kristalsnóttinni
71

 en þó ekki jafn ítarlega og Þjóðviljinn gerði.  

Þann 14. desember birti Þjóðviljinn mjög harðorða grein um frétt sem birtist í Vísi 

þann 11.desember. Áður en farið verður í ummæli Þjóðviljans verður að víkja að greininni 

sem birtist í Vísi. Ritstjóri blaðsins, Kristján Guðlaugsson, skrifaði í leiðara blaðsins grein sem 

ber heitið „Verndun kynstofnsins“, sem fjallar um hættuna sem stafar af innfluttningi erlendra 

manna, þá sérstaklega gyðinga, til landsins. Kristján Guðlaugsson var lögfræðingur og var í 

Sjálfstæðisflokknum áður en hann tók við sem ritstjóri blaðsins.
72

 Kristján byrjar greinina á 

því að segja frá því að merkur íslenskur vísindamaður hafi fundið það út að það myndi ekki 

þurfa meira en fimmtíu gyðinga til, sem myndu blandast við íslenska kynstofninn, „til þess að 

þjóðin hefði mist sín norrænu einkenni eftir 2–3 mannsaldra.“
73

 Hann segir það vera 

skiljanlegt að gyðingar reyni að flýja Þýskaland vegna ofsóknanna þar í landi, en forráðamenn 

stórþjóðanna í heiminum neiti hinsvegar að taka á móti þeim sem flýja Þýskaland. Af þeim 

þúsundum sem sæki um landvistarleyfi gefi þessar stórþjóðir aðeins hundruðum manna leyfið. 

Kristján segir þetta sýna að stórþjóðirnar séu að passa upp á hverjum þær hleypa inn í landið, 

því að með því að hleypa nýju fólki inn í landið, taki þetta fólk atvinnu og fæði frá þeim sem 

þurftu það þá þegar í landinu.
74

 Þá víkur hann máli sínu að Friðarvinafélaginu hér á landi og 

segir að það hafi verið stofnað til að veita þýskum flóttamönnum greiðari aðgang til landsins. 

Um starfsemi félagsins segir Kristján að þó að að félagið reyni að stefna að 

mannúðarfélagsskap þá sé starfsemi þess stórhættuleg íslensku þjóðinni. Þá staðhæfir hann að 

félagið sé mestmegnis skipað kommúnistum og að eitt helsta afrek félagsins hafi verið að 

útvega þýskri flóttakonu af gyðingaættum íslenskan mann, svo að hún gæti fengið hér 
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landvistarleyfi. Síðan hafi fjölskylda hennar komið til landsins og hún hafi síðan komið á fót 

sínu eigin fyrirtæki sem væri í samkeppni við samskonar fyrirtæki hér á landi. 

Hér er Kristján vafalítið að tala um Henný Ottósson, konu Hendriks Ottóssonar. 

Kristján fullyrðir að þó að það sé eðlilegt að sýna gyðingum samúð, þá ætti íslenska þjóðin að 

huga að sínum eigin málefnum, hugsa um sín eigin börn „áður en hún tekur á sig framfærslu 

erlendra flóttamanna“.
75

 Þá heldur hann áfram og segir að íslenska þjóðin ætti einnig helst að 

reyna að vernda íslenska kynstofninn, og vernda þá sérstaklega „hið norræna og keltneska 

blóð“ frá erlendu blóði sem Kristján heldur að gæti þurrkað út hinn norrænu ættarmerki 

íslensku þjóðarinnar eftir nokkra mannsaldra, líkt og íslenski vísindamaðurinn hafði haldið 

fram.
76

 Ekki er vitað hver þessi íslenski vísindamaður sé, en í bók Unnar Karlsdóttur um 

mannkynbætur á Íslandi er fjallað mikið um íslenska fræðimenn sem lagt hafa áherslu á að 

halda hinum íslenska kynstofni hreinum. Má þar nefna Einar S. Kvaran, sérfræðing í 

arfbótafræðum, Guðmundur Hannesson læknaprófessor og Guðmund Hannesson 

heimspeking.
77

 En í lok grein Vísis segir Kristján að það ætti að vera krafa hvers og eins 

Íslendings að biðja íslensk stjórnvöld um að settar verði skorður á innfluttning útlendinga til 

landsins og svo fullyrðir hann: „þjóðin er einhuga um slíka ákvörðun.“
78

 Með þessari grein 

var Kristján að halda því fram að íslenska þjóðin bæri ekki ábyrgð á örlögum gyðinga heldur 

frekar fælist ábyrgð hennar í að halda kynstofni þjóðarinnar hreinum.
79

 

Þjóðviljinn var ekki lengi að bregðast við þessari grein Kristjáns og svarar með grein 

sem ásakar Vísi um að hvetja til gyðingaofsókna á Íslandi. Þá er sagt að þessi grein Kristjáns 

sé „einhver viðbjóðlegasta grein sem birst hefur í íslenzku blaði“.
80

 Höfundur greinarinnar í 

Þjóðviljanum segir Kristján vera landráðshyski sem hafi fengið sína skipun beint frá Göbbels 

til að skrifa þessa grein.
81

 Þjóðviljinn vitnar ítarlega í orð Kristjáns og segir að greinin sé 

ekkert annað en nasískur boðskapur. Blaðið segir Kristján vera að biðja um lög til að vernda 

kynstofninn, hann vilji banna íslenskum karlmönnum að giftast þeim sem þeir vilja, allt þetta 

undir kenningu sem á sér ekki neina stoð í vísindum. Í lok greinar Þjóðviljans segir að það að 

driftast að prédika gyðingaofsóknir hér á landi sé alvarlegasta dæmið um hvernig óvinir 

sjálfstæðis Íslands, mannréttinda og lýðræðis í landinu „telja sér óhætt í skjóli þýzka 
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yfirgangsins.“
82

 Þessi grein Kristjáns minnir helst á það sem Hendrik benti á í grein sinni í 

Þjóðviljann sem var fjallað hér um í fyrsta kafla, um hvernig Íslendingar óttist að fá erlent 

flóttafólk til lands, vegna hræðslu um að það blandist við þjóðina og það þrátt fyrir að ættir 

eins og Zöega, Thors og Zimsen, einar valdamestu ættir Íslands, væru af erlendu bergi 

brotnar. Þessar hugmyndir Kristjáns eru því alls ekki nýjar af nálinni. Þær spruttu þó upp á 

fyrri hluta 20.aldarinnar vegna hugmyndafræði þjóðernishyggjunnar sem tengdist 

kynbótastefnunni sem blómstraði á þeim tíma í Þýskalandi.
83

 Því er hægt að segja að Kristján 

hafi greinilega verið undir áhrifum staðalmyndum af gyðingum sem ríkti á þessum tíma, þá 

sérstaklega í Þýskalandi.
84

  

 

2.3. Mannúð bönnuð á Íslandi 

Þann 28. apríl árið 1939 birti Þjóðviljinn grein eftir Katrínu Thoroddsen sem ber heitið 

„Mannúð bönnuð á Íslandi“. Katrín var meðlimur Kommúnistaflokksins og þekktur læknir í 

borginni og dóttir Skúla Thoroddsen. Greinin fjallar um ferlið sem Katrín fór í gegnum til að 

reyna að fá því framgengt að fá nokkur gyðinga-flóttabörn til landsins. Móðir eins barnanna 

hafði sent Katrínu bréf, þar sem hún bað hana um að fá leyfi fyrir dóttur sína til að koma til 

Íslands. Katrín vann þá að því að fá send flóttabörn af gyðingaættum til landsins ásamt 

Friðavinafélaginu og reyndu þau saman að fá innfluttnings- og dvalarleyfi frá 

forsætisráðherranum, Hermanni Jónassyni. Í greininni segir hún frá því að Hermann hafi 

neitað um innfluttnings- og dvalarleyfi fyrir börnin og gefið þá ástæðu að það ætti frekar að 

huga að íslensku börnunum, fremur en að eyða peningum í útlensk börn. Greinin byrjar með 

inngangi sem er skrifaður af Þjóðviljanum, þar er lýst gyðingaofsóknunum í Þýskalandi, 

hvernig gyðingar í landinu eru píndir og sendir í fangabúðir. Þá heldur Þjóðviljinn því fram að 

með því að neita börnunum um leyfi til að koma til landsins hafi Hermann ekki að sinnt 

skyldu sinni sem forsætisráðherra.
85

 Þá víkur sögunni að sjálfri frásögn Katrínar. 

Katrín byrjar að segja frá því að í desember 1938 hafi hún fengið bón frá austurrískri 

konu um að taka að sér í óákveðinn tíma þriggja ára dóttur sína. Þessi kona var gyðingur og 

einnig maður hennar sem hafði verið sendur í fangabúðir og ekkert hafði heyrst frá honum 

síðan. Stuttu seinna segir konan að hún hafi fengið tilkynningu um að ef hún myndi vera 
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innan þriðja ríksins eftir 15. janúar 1939 myndi hún sjálf vera send í fangabúðir. Þýska ríkið 

neitaði henni svo um vegabréf og komst hún því ekki úr landi. Konan segir í bréfi sínu til 

Katrínar að enginn úr fjölskyldu hennar geti tekið að sér stúlkuna vegna þess að þau séu öll 

gyðingar og það voru lög í landinu um að aríar mættu ekki rétta gyðingum hjálparhönd. 

Katrín segir frá því að hún vildi ekki taka að sér stúlkuna fyrr en að hún fengi að vita fyrir 

fullvíst að stúlkan myndi fá dvalarleyfi á landinu, því að Katrín segi það ekki vera hægt að 

senda stúlkubarn til Íslands um hávetur og þannig ætti hún hættu á því að vera send aftur heim 

til sín eftir aðeins sex mánaðar dvöl á landinu. Katrín vonaðist eftir því að fá dvalarleyfi handa 

henni í eitt til tvö ár, því að hún vissi að móðirin vildi fá dótturina til baka sem fyrst, þ.e.a.s. 

þegar allt væri komið í lag í heimalandinu.
86

 

Katrín byrjaði á því að snúa sér til Friðavinafélagsins og og spurði hvort að félagið 

ætlaði sér að taka á móti „hrakhóla börnum“.
87

 Félagið játaði því og sagðist getað tekið að sér 

nokkur austurrísk börn. Félagið dreif sig svo í því að skrifa bréf til stjórnvalda um málið og 

sótti strax um innfluttnings-og dvalarleyfi handa átta til tíu börnum og þar á meðal var stelpan 

sem Katrín ætlaði að taka á móti. Friðvinarfélagið var deild úr norrænum samtökum sem var 

stjórnað að jafnaðarmönnum. Guðlaugur Rósinkranz var formaður þess og meðal annara 

stjórnarmanna félagsins var formaður Alþýðuflokksins, Stefán Jóhann Stefánsson.
88

 Katrín 

talaði síðan við Ólaf Thors, formann Sjálfstæðisflokksins og sagði honum frá gangi mála. Að 

sögn Katrínar furðaði Ólafur sig á úrræðaleysi Hermanns og sagði sjálfur að þetta málefni 

væri gott og hann styddi Katrínu í þessu máli. Eftir það samtal lét Katrín móðurina vita að 

barnið yrði velkomið til Íslands. Katrín bendir á í greininni að formaður Alþýðuflokksins hafi 

verið hlynntur málinu, einnig Sjálfstæðisflokkurinn og auðvitað var Friðavinafélagið 

fullkomlega á bakvið þetta mál. En svo leið tíminn og illa gekk að fá leyfin frá 

forsætisráðherra. Loks er kom svar frá honum, sagði hann að hann væri að athuga hvernig 

Norðurlöndin meðhöndli málefni flóttamanna. Friðavinafélagið var því ekki lengi að svara og 

minnti forsætisráðherrann að stjórnvöld í Noregi og Svíþjóð skiptu sér aldrei af því þegar 

einstaklingar eða félög sæktust eftir að taka að sér munaðarlaus gyðingabörn. En Hermann 

svaraði ekki, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir frá Friðarvinaféaginu um svar. Katrín segir að hún 

hafi fyrst reynt að ná tali af forsætisráðheranum í desember, en hún hafi ekki fengið neitt svar  

fyrr en þann 16. febrúar. Hún segir að svar Hermanns hafi verið „skorinort, skýringarlaus 
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neitun.“
89

 Katrín skyldi lítið í þessu svari því að hún vissi að ríkisstjórn Íslands hafi veitt fé til 

að hjálpa börnum á Spáni. Eftir þessa neitun þurfti Katrín að segja við móðurina að barnið 

hennar fengi ekki landvistarleyfi. Eftir það heyrði hún ekkert í konunni, og segir hún það 

eflasut hafa verið vegna þess að hún hafi verið sett í fangabúðir, en ekkert er vitað af afdrif 

stúlkunnar.
90

 

Tíminn birti stuttu seinna grein sem bar heitið: „Fáranleg saga um að ‚mannúð sé 

bönnuð á Íslandi‘“. Höfundurinn kemur ekki undir nafni en góðar líkur eru á að greinin sé 

skrifuð af ritstjóra blaðsins. Höfundurinn segir að hann hafi aflað sér upplýsinga um málið og 

segir að Hermann Jónasson hafi talað við sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn og sagt að það 

væri oft í höndum einstakra félaga til að taka á móti flóttabörnum en hið opinbera gæti aðeins 

gefið takmarkaða hjálp vegna þess að það væri aðeins hægt að gefa þessum börnum 

bráðabirgðadvöl. Höfundurinn segir svo að forsætisráðherrann hafi talið það sjálfsagt að 

Ísland skyldi fylgja eftir fordæmi Norðurlandanna í þessum efnum, en hann hafi hinsvegar 

látið Friðavinafélagið vita að innfluttningur á gyðingabörnum væri bundinn skilyrðum. En 

höfundur greinarinnar segir að Friðavinafélagið hafi ekki reynt að uppfylla skilyrði 

forsætisráðherrans, og þess vegna neitaði Hermann bón félagsins.
91

    

Þá er ljósinu varpað á aðstæður gyðinga í Þýskalandi, og fullyrðir höfundurinn að allir 

gætu verið sammála um að gyðingar í Þýskalandi væru ofsóttir og þyrftu á hjálp á halda, þá 

sérstaklega börnin sem gætu ekki hjálpað sjálfum sér. En samúð höfundar nær ekki langt. 

Hann segir að jafnvel þó að Íslendingar vildu hjálpa þeim þá hefðu þeir ekki mikla möguleika 

á að gera svo, því að þess konar hjálp mundi bitna á þeim einstaklingum hér á landi sem 

einnig vantaði hjálp. Því í staðinn fyrir að hjálpa útlendu fólki, segir höfundurinn að það 

standi „vafalaust nær, að hjálpa fyrst þeim, sem eru þess þurfandi hér.“
92

 Þá heldur hann því 

fram að fólk sækist fremur eftir því að taka að sér erlend börn frekar en íslensk börn vegna 

þess að það vekji meiri athygli. En samkvæmt höfundinum eru á Íslandi börn sem séu jafn illa 

stödd og börnin í Þýskalandi og því þurfi að huga að þeim fyrst áður en hugað verði að þeim 

útlensku. Þessi hugsun er, samkvæmt höfundinum, ekki síður mannúðleg en að hjálpa 

gyðingabörnum, en „stendur okkur hinsvegar miklu nær.“
93

 Að því loknu bendir höfundur 

Katrínu á að hún og þeir sem ætluðu að taka að sér þessi gyðingabörn, ættu frekar að taka að 
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sér íslensk börn sem þurfa hjálp, og sýna þeim „þann fórnarhug og mannkærleika, sem 

Gyðingabörnin áttu að verða aðnjótandi.“
94

 Höfundur greinarinnar er mjög harðorður í garð 

Katrínar og ásakar kommúnista landsins fyrir að ofsækja Hermann Jónasson. Höfundurinn ver 

einnig ákvörðun forsætisráðherrans og segir að hann hafi einungis verið að fara eftir fordæmi 

frá öðrum Norðurlöndum.
95

 

Katrín var ekki lengi að svara grein Tímans og skrifaði svargrein í Þjóðviljanum þann 

9. maí. Katrín lýsir greininni í Tímanum sem grein um píslarvætti Hermanns Jónassonar. Hún 

leggur áherslu á að hún hafi aldrei ætlað sér að ættleiða börnin, heldur einungis að finna 

samastað fyrir þau hér á landi. Hún heimtar einnig að fá að vita hver sé höfundur greinarinnar 

í Tímanum, hvort að það sé sjálfur Hermann Jónasson eða ritstjóri blaðsins.
96

 Því næst bendir 

hún á að önnur lönd hafa hleypt mörgum flóttamönnum, þá sérstaklega börnum, inn í landið 

sitt. Katrín segir að þrátt fyrir það hafi ekki einu einasta flóttabarni verið hleypt til Íslands og 

hún efast stórlega um það að með því að hleypa inn nokkrum börnum muni það opna fyrir 

flóð af flóttamönnum til landsins. Hún segir að Ísland sé lítið þekkt í útlöndum og þá helst 

fyrir að vera land eldgosa, jarðskjálfta og kulda. Fólk væri lítið að reyna að sækjast til 

landsins. Því væri óþarfi að setja hömlur á innfluttning flóttamanna til landsins, og bendir þá 

Katrín á að sjálfur Hermann Jónasson hafði aldrei sett nein skilyrði á innfluttning 

flóttabarnanna, heldur hafi hann neitað skilyrðislaust. Katrín furðar sig ennþá á niðurstöðu 

forsætisráðherrans og spyr lesendur hvort að Hermann Jónasson sé „hatursmaður Gyðinga“.
97

 

 Að lokum bendir Katrín á að greinarhöfundurinn í Tímanum hafi haldið því fram að 

ekki væri hægt að taka á móti þessum börnum vegna þess að það þurfi fyrst og fremst að huga 

að börnunum hér á landi. Því spyr hún hvort að Hermann haldi virkilega „að Ísland geti ekki 

fætt tíu börn í viðbót.“
98

 Hún viðurkennir þó að lífskjörum barna hér á landi sé ábótavant og 

að lífskjör almennings hafi versnað eftir að Hermann hafi komið til valda, en þá fullyrðir hún 

að staðhæfing greinarhöfundarins um að staða íslenskra barna væri hliðstæð stöðu 

gyðingabarna, væri „heimskulegt þvaður“.
99

 Þá er meining hennar sú, að gyðingabörnin hafi 

verið svipt öllum borgararéttindum sínum af nasistastjórninni í Þýskalandi og bannað sé að 

rétta þeim hjálparhönd, en hér á landi sé ástandið ekki sambærilegt. Í lok greinar sinnar segir 

Katrín það vera til háborinnar skammar fyrir bæði Hermann Jónasson og þjóðina alla að hafa 
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neitað þessum gyðingabörnum um hæli hér á landi.
100

 Stuttu eftir greinina Katrínar deyr út 

smám saman umræðan um þetta málefni, en Þjóðviljinn birtir fréttir um málið út mánuðinn.
101

 

Aldrei kom svar frá Tímanum. Þessar greinar Katrínar og Tímans sýna vel hvernig samfélagið 

var klofið í málefnum varðandi flóttamenn, margir vildu koma þeim til hjálpar en margir vildu 

frekar huga að málefnum Íslendinga.  
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3. Griðarsáttmáli Hitlers og Stalíns 1939 

 

3.1. Griðarsáttmálinn 

Fram að griðarsáttmálanum minntist Þjóðviljinn í hverjum mánuði á gyðingaofsóknirnar í 

Þýskalandi og Austurríki. Lögð var áhersla á að þýska þjóðin stæði ekki á bakvið ofsóknirnar 

heldur einungis þýska stjórnin og nasistarnir. Þá var fjallað um að þjóðin væri komin með nóg 

af þessu ofsóknum og reyndi að bjarga gyðingum frá þeim.
102

 Um sumarið beinast sjónir 

blaðsins að gyðingaofsóknum sem áttu sér stað í Tékkóslóvakíu, en samkvæmt Þjóðviljanum 

minntu þær ofsóknir helst á atburði Kristalsnæturinnar.
103

 Helsta umfjöllunin blaðsins um 

gyðinga var frásögn prests frá Danmörku af gyðingum í Póllandi. Presturinn sagði frá því 

hvernig þýskir nasistar hröktu gyðinga í hópum, illa klæddum, yfir landamæri Póllands. Við 

landamærin tóku við þeim pólskir landamæraverðir sem hröktu gyðinganna með hundum og 

byssuskotum lengra inn í Pólland.
104

 Þessi umfjöllun um gyðinga og ofsóknir á hendur þeim 

stöðvaðist skyndilega þegar undirritaður var griðarsátti milli hinna kommúnísku Sovétríkja og 

fasistaríki Hitlers þann 23. ágúst. Þá var helst fjallað um hver tilgangur sáttmálans væri og 

hvers vegna hann var gerður. Þjóðviljinn var ötull í að réttlæta samninginn og margir þekktir 

íslenskir menn sendu inn greinar í blaðið til að útskýra fyrir lesendum blaðsins að Sovétríkin 

hefðu ekki horfið frá baráttu sinni gegn fasismanum, heldur hafi frekar með þessum sáttmála 

stigið skref áfram gegn fasismanum.   

Það sem fólst í þessum samningi landanna var að löndin myndu ekki ráðast á hvort 

annað, né styðja önnur lönd sem hyggðust ráðast á annað hvort Þýskaland eða Sovétríkin. Í 

þessu fólst einnig verslunarsamningur milli landanna.
105

 Í Þjóðviljanum var fullyrt að 

sáttmálinn myndi draga úr styrjaldarhættu. Staðreyndin er sú að Sovétríkin vildu fyrst og 

fremst fá griðarsáttmála við Þýskaland vegna ótta við það að þurfa að verjast Japönum og 

Þjóðverjum á sama tíma, og því berjast á tveimur vígstöðum.
106

 Auk þess var í þessum 

griðarsáttmála Sovétríkjanna og Þýskalands ákvæði sem var ekki gert opinbert fyrir 

almenningi, og því fjallaði Þjóðviljinn ekki um það. Það var um að ríkin skiptu Austur-

Evrópu niður í áhrifasvæði hvors fyrir sig. Ríkin skiptu Póllandi upp á milli sín og Sovétríkin 
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áttu að fá Balkanlöndin og Litháen.
107

 Samningur landanna vakti mikla athygli og reiði og 

undrun meðal kommúnista víða heiminn, því þarna voru Sovétríkin að gera samning við 

fasistaríki en fasisminn hafi verið þeirra höfuð andstæðingur í mörg ár. Með þessum samningi 

var ráðstjórnin í Sovétríkjunum og Komintern að afturkalla boðskapinn sem þeir höfðu sent 

nokkrum árum áður um samfylkingu gegn fasismanum.
108

  

Þann 25. ágúst er samningurinn forsíðufréttin í Þjóðviljanum. Í fréttinni er sagt frá því 

hvað fólst í samningnum og hver tilgangur hans væri. Fullyrt er að með þessum samning hafi 

Sovétríkin rofið „heimsbandalag fasistaríkjanna gegn kommúnismanum.“
109

 Þá er gefin 

nákvæm lýsing á samningnum.
110

 Í þeirri frétt kemur ekki fram hið leynilega ákvæði um að 

þessir aðilar myndu skipta Austur-Evrópu á milli sín, en ekki átti eftir að líða á löngu þar til 

látið var til skarar skríða á grundvelli þess. Síðustu dagarnir í ágúst 1939 einkennast af 

umræðunni um yfirvofandi innrás Þýskalands í Pólland. Þjóðviljinn fjallar mikið um þessa 

yfirvofandi innrás í lok ágúst, en í lok mánaðarins breytist orðræðan um Pólland. Lögð var 

áhersla á að þar í landi sitji fasistaharðstjórn sem sé hötuð af verkalýðnum enda sé hún að 

svelta þjóðina í hel.
111

 Þessi umræða nær hápunkti sínum þegar Sovétríkin færir her sinn inn í 

Pólland.  

Hinn 1. september 1939 markar upphaf seinni heimsstyrjaldarinnar, þegar Þjóðverjar 

réðust inn í Pólland. Þessi innrás átti einnig eftir að marka upphaf helfararinnar en í Póllandi 

voru milljónir gyðinga. Þetta stríð hafði legið í loftinu allt árið. Það tók Þjóðverja aðeins átta 

daga að komast að höfuðborginni Varsjá. Borgarbúar voru þrátt fyrir það mjög duglegir að 

verjast, borginni var breytt í virki og óbreyttir borgarar, þar á meðal gyðingar, voru látnir 

grafa skurði. En þrátt fyrir allt það, var það vonlaust, Þjóðverjarnir tóku yfir borgina á 

nokkrum dögum.
112

   

Eftir að griðarsáttmálinn var gerður sendi Komintern frá sér tilmæli til flokka 

sambandsins um hvernig þeir ættu að fjalla um stefnu Sovétríkjanna og stöðu mála.
113

 Vegna 

sáttmálans þurftu kommúnistaflokkar að hætta neikvæðri umfjöllun um Þýskaland og 

fasimann þar í landi.
114

 Kommúnistar máttu ekki lengur taka afstöðu gegn Þýskalandi,
115

 en 
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beina þess í stað spjótum sínum gegn Bretum. Þeir áttu að hefja áróður gegn Bandamönnum í 

von um að trufla samgöngur þeirra og vígbúnað.
116

 Breska auðvaldið var nú orðið verra en 

fasisminn og stóð á bakvið styrjöldina í Evrópu. Þjóðviljinn tekur upp þessa umræðu og hefst 

hún strax eftir gerð sáttmálans.
117

 Með þessu var blaðið að fylgja tilmælum frá Moskvu.
118

 

Líkt og víða annars staðar olli þessi sáttmáli miklu fjaðarfoki hjá kommúnistum og 

sósíalistum á Íslandi. Sósíalistaflokkurinn lýsti því hins vegar yfir að hann væri sammála 

ákvörðun Stalíns um að semja frið við Hitler. Þar með sýndi flokkurinn samstöðu með 

Komintern.
119

 Íslenskir kommúnistar voru ekki lengi að senda inn greinar í Þjóðviljann um 

griðarsáttmálann, meðal þeirra var Halldór Kiljan Laxness. Hann sendi inn tvær greinar í 

Þjóðviljann haustið 1939. Fyrsta greinin fjallaði um upphaf stríðsins og griðarsáttmálann. 

Halldór hélt því fram að Sovétríkjunum hefði verið rétt „lyklavöldin að Evrópu og Asíu.“
120

 Í 

seinni greininni fullyrðir hann að griðarsáttmálinn hafi ekki þýtt grundvallar breytingu á 

stefnu kommúnista heldur hafi hann aðeins markað „grundvallar breytingu á þýska 

nasismanum.“
121

 Þá segir Halldór að með samningnum sé Þýskalandi „hrundið úr vegi, sem 

brjóstvörn Vesturlanda auðvaldsins gegn bolsévismanum.“
122

 Þessar greinar Halldórs voru 

vitnisburður um breytta tíma í umræðu kommúnista.
123

   

Stuttu eftir greinar Halldórs birti blaðið grein eftir Eggert Þorbjarnarson. Eggert þekkti 

vel til Sovétríkjanna, en hann hafði stundað nám við Lenínskólann í Moskvu.
124

 Eggerts 

fullyrðir í greininni að sáttmálinn sé sigur fyrir verkalýðinn í heiminum. Þá segir hann í 

byrjun greinarinnar að það hafi fáir atburðir valdið jafn miklum usla og þegar griðarsáttmálinn 

var gerður. Hann heldur því fram að fjölmargir íslenskir sósíalistar velti fyrir sér hvort að 

Sovétríkin hafi með þessum samningi brugðist verkalýð heimsins eða ekki. En með þess kyns 

pælingum, finnst Eggerti að fólk sýni hversu lítinn skilning á utanríkisstefnu Sovétríkjanna 

þau hafa. Eggert hélt því síðan fram að með griðarsáttmálanum hafi Hitler frestað áætlunum 

sínum um árás á Sovétríkin í bili. Þarna kemur greinilega fram að Eggert taldi það vera í 

framtíðaráætlun Þjóðverja að ráðast á Sovétríkin, en aðeins rúmlega tveimur árum seinna átti 

það eftir að rætast. En Eggert heldur einnig fram að þessi samningur hafi sundrað 
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heimssamtökum fasismans og eyðilagt áætlanir Breta um að etja Þýskalandi og 

Sovétríkjunum í stríð við hvort annað. Þá fullyrðir Eggert að Sovétríkin munu ekki hyggja á 

neina landvinninga líkt og Þýskaland. Hann segir Sovétríkin ekkert vera á þeim buxunum að 

ráðast á nein önnur lönd vegna þess að verkalýðurinn sé við völd í Sovétríkjunum og hann sér 

fram á að Sovétríkin hafi enga hagsmuni af að leggja undir sig önnur lönd. Sovétríkin munu 

ekki ráðast inn í Pólland líkt og auðvaldslöndin, Bretland og Frakkland vilja.
125

 Þarna spáði 

Eggert rangt fyrir því að aðeins nokkrum dögum eftir birtingu greinarinnar réðust Sovétríkin 

inn í Pólland, en þá þurfti enn á ný að breyta stefnu Sovétríkjanna. Pólland var ekki lengur 

fórnarlamb Þýskalands, heldur varð það helsta kúgunarvaldið í Evrópu. 

 

3.2. Gyðingaofsóknir Pólverja 

Sama dag og Þýskaland réðist inn í Pólland birti Þjóðviljinn ritstjóragrein um hlutleysi 

blaðsins um málefni Sovétríkjanna. Í byrjun greinarinnar er sagt frá því að íslensk blöð, líkt 

og Vísir, Tíminn og Alþýðublaðið hafi haldið því fram að sósíalistar á Íslandi væru hættir 

baráttunni sinni gegn fasisma vegna griðarsáttmálans. Höfundur greinarinnar segir að 

ritstjórar þessara blaða hefðu skammað kommúnista ef Sovétmenn hefðu verið svo heimskir 

að neita þessum griðarsáttmála við Þýskaland hefðu þeir þurft að berjast á tveimur vígstöðum.  

Þá segir höfundurinn að þessi blöð hefðu skellt skuldinni af stríðinu á Sovétríkin. Í lok 

greinarinnar segir höfundurinn að Þjóðviljinn muni ekki láta nein öfl segja sér fyrir verkum. 

Einnig óttast hann ekki að segja sannleikann, jafnvel þó öll önnur blöð sameinist „bezt um 

lygina.“
126

 En þegar leið á árið átti eftir að koma í ljós að Þjóðviljinn myndi stóð ekki við 

þessi orð. Hann hélt ekki áfram að segja frá sannleikanum, hann snarhætti að fjalla um 

gyðingaofsóknir nasista og fór frekar að skella skuldinni á Pólverja um að þeir stunduðu 

miklar gyðingaofsóknir. Í stað Þýskalands verður Pólland óvinur þeirra sem minna mega sín, 

þar á meðal gyðinga. Fjallað er um hvernig þarlend yfirvöld stunduðu ofsóknir gegn ekki 

einungis gyðingum heldur einnig Hvítrússum og Úkraínumönnum í landinu sínu. 

Septembermánuður einkennist af umræðu um hvers vegna Pólland beið ósigur. Um miðjan 

mánuðinn var birt forsíðufrétt í Þjóðviljanum sem reyndi að útskýra hernaðarósigra Pólverja. 

Þessi frétt er einaskeyti sem blaðið fékk sent frá rússneska kommúnistablaðinu Pravda. 

Ritstjórinn fullyrðir að sigurinn á Póllandi mætti þakka „ofurefli Þjóðverja á sviði 
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styrjaldartækni og herskipulagningu“.
127

 Þá er því haldið fram að Pólverjar hafi ekkert varist, 

og það hafi verið vegna þess að pólska ríkið hafi verið veikt þá þegar. Því næst er sögunni 

vikið að þjóðarbrotunum í Póllandi. Sagt er að í Póllandi séu Pólverjar aðeins 60% íbúa, restin 

séu þjóðernisminnihlutar, gyðingar, Úkraínar og Hvítrússar. Útaf því að Pólverjar væru aðeins 

rúmlega helmingur þjóðarinnar segir að pólska stjórnin stundi kúganir gegn þessum 

þjóðernisminnihlutum. Eftir fyrstu heimsstyrjöldin hafi Pólland tekið af Sovétríkjunum lönd 

Hvítarússa og Úkraínu og strax á þessum svæðum hafi hafist miklar kúganir gegn íbúnum af 

hendi pólsku stjórnarinnar, sem ritstjórinn líkir við kúgun rússnesku keisarastjórnarinnar.
128

 

Ritstjórinn heldur því fram að þessir þjóðernisminnihlutar í Póllandi séu réttindalausir og 

kúgaðir af pólsku stjórninni. Þessi kúgun hafi því veikt stöðu Póllands og leitt 

hernaðarósigurs.
129

 Þessi skoðun átti eftir að einkenna orðræðuna um Pólland næstu 

mánuðina, að Pólland hefði tapað stríðinu vegna kúgunar sem stjórnvöld höfðu stundað 

gagnvart gyðingum, Úkraínumönnum og Hvítrússum. Stuttu seinna átti þetta eftir að vera 

afsökun Sovétmanna til að ráðast sjálfir inn í Pólland.     

Þann 18. september fór Rauði her Sovétríkjanna inn í Pólland og tók Vestur-Úkraínu 

og Vestur-Hvítarússland af Póllandi. Utanríkisráðherra Sovétríkjanna, Molotoff, fullyrti að 

pólska ríkið hefði fallið og Rauði herinn hafi farið inn í landið til að verja íbúa þeirra héraða 

sem áður höfðu tilheyrt Sovétríkjunum, frá ógnum styrjaldarinnar.
130

 Molotoff fullyrti einnig 

að sovéska stjórnin gæti ekki verið hlutlaus varðandi Pólland vegna þess að pólska stjórnin 

hefði kúgað Úkraína og Hvítrússa.
131

 Þessir atburðir komu kommúnistum um allan heim á 

óvart en Komintern reyndi að lægja öldurnar með því að senda ný tilmæli til flokkanna um 

stefnumál kommúnista og hvernig ætti að fjalla um þau.
132

    

Októbermánuður í Þjóðviljanum einkennist af greinum bæði íslenskra og erlendra 

kommúnista um innrás Sovétríkjanna inn í Pólland. Þar leitast þeir við að afsaka innrásina og 

halda allir fram því sama: Pólverjar áttu innrásina skilda vegna framkomu þeirra við 

þjóðernisminnihluta í landinu. Í fyrstu viku mánaðarins skrifar rithöfundurinn Þórbergur 

Þórðarson grein í Þjóðviljann þar sem hann tekur í sama streng og Molotoff um að pólska 

stjórnin hafi kúgað þjóðernisminnihlutanna í landinu. Þórbergur hélt því fram að Pólland væri 

ein afturhaldssamasta kúgunarþjóð Evrópu. Þessi þjóð, samkvæmt Þórbergi, hafði stolið sneið 
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af Hvítarússlandi, Tékkóslóvakíu, Litháen og Úkraínu frá Sovétríkjunum og því væru 

Sovétríkin með innrás sinni í Pólland að hefna sín á þessu landaránum. Því næst segir hann að 

Pólverjar hafi stundað gyingaofsóknir frá árinu 1919, í þeim hafi falist misþyrmingar á 

saklausu fólki, fangelsanir, morð og pyntingar.
133

 Ofan á þessar gyðingaofsóknir Pólverja 

bætist kúgunin á Hvítrússum og Úkraínum. Þórbergur telur innrás Sovétríkjanna fullkomlega 

réttlætanlega. Hann segir að innrásin hafi stöðvað innleiðingu Hitlerismans inn í Pólland, sem 

er samkvæmt Þórbergi vera eitt mesta kúgunar tæki heimsins. Þórbergur taldi að innrásin 

hafði frelsað alla alþýðuna í Póllandi undan oki og kúgun pólsku stjórnarinnar. En undir stjórn 

Sovétríkjanna segir hann að það sama fólk muni nú eftir innrásina fá betri lífskjör og aukið 

frelsi.
134

 Þetta var heljarinnar stór grein og tók upp þrjár blaðsíður af fjórum í Þjóðviljanum. 

Brynjólfur Bjarnason tekur í svipaðan streng og Þórbergur í grein sem hann sendir inn í blaðið 

í um miðjann október. Hann heldur því fram að þjóðernisminnihlutarnir, Hvítrússar og 

Úkraínar hefðu verið kúgaðir af Pólverjum í tuttugu ár, með sköttum og öðrum 

efnahagslegum kvöðum.
135

 

Nokkrum dögum síðar birtir Þjóðviljinn grein eftir mann að nafni Kai Moltke sem hafi 

skrifað um pólsku yfirráðin í Hvítarússlandi og Úkraínu. Kai Moltke var menntamaður frá 

Danmörku  og var meðlimur í verkalýðshreyfingunni þar í landi. Í greinni telur hann upp 

hversu margir gyðingar, Hvítrússar og Úkraínar hafi búið í héruðunum sem Pólverjar lögðu 

undir sig eftir lok fyrri heimsstyrjaldarinnar. Rétt eftir lok stríðsins hafi Pólverjar hafið „hinar 

hryllilegustu Gyðingaofsóknir.“
136

 Eftir að Pólverjar tóku yfir borgina Wilno hófust þar 

miklar ofsóknir og segir Moltke frá því að þar höfðu gyðingaíbúum borgarinnar verið slátrað 

af pólska hernum, en meðal þeirra voru 67 ára öldungar og börn.
137

   

Í lok mánaðarins kemur þó áhugaverð frétt í blaðið sem segir frá breskri skýrslu um 

fangabúðir nasista. Þetta er fyrsta fréttin frá gerð griðarsáttmálans þar sem beint er talað um 

ofbeldi nasista. Þessi breska skýrsla fjallar um meðferð fanga í fangabúðum nasista 

undanfarin tvö ár. Sagt er frá því að húðstrýkingar séu daglegur hlutur í fangabúðum og 

gyðingar verða sérstaklega fyrir barðinu á þeim. Meðferðin á gyðingum í fangabúðunum er 

sérstaklega slæm, þá segir skýrslan að fjöldi þeirra hafi látist.
138

 Þetta er eina fréttin þetta 

haust sem snýr beint að ofbeldi gegn gyðingum. En umræðan um kúgun Pólverja á 
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þjóðernisminnihlutum heldur áfram fram að byrjun nóvember, þar sem Póllandi var lýst sem 

þjóðafangelsi í ræðu sem blaðið birti frá Moskvu.
139

 Blaðið birti þó á svipuðum tíma litla 

grein um Hitlersæskuna, um að hún hafi fengið nóg af stríði og vildi frekar lifa lífinu. Greinin 

fjallar einnig um að þýskur almenningur hafi fengið nóg af ofbeldi nasista og stríðinu. Þá var 

eldra fólkið í landinu farið að kenna æskulýðnum að gyðingar væru venjulegt fólk, ekkert 

öðruvísi en þau sjálf.
140

 Þegar líður á nóvembermánuð er lítið sem ekkert fjallað um 

griðarsáttmálann, gyðinga eða innrásina, fremur er fjallað um átök innan stjórmálaflokkanna á 

Íslandi og átök milli Sovétríkjanna og Finnlands.
141

       

Innrásin í Pólland markaði nýtt upphaf í meðferð nasista á gyðingum.
142

 Á meðan Þjóðviljinn 

birti mest greinar til að afsaka innrás Sovétríkjanna inn í Pólland og griðarsáttmálann þá voru 

hörmungar að eiga sér stað í þýska hlutanum í Póllandi, en blaðið þagði um þær. Um leið og 

Þjóðverjar höfðu sigrað Pólland og tekið yfir Varsjá, hefjast auknar gyðingaofsóknir í landinu, 

en á yfirráðasvæði nasista í Póllandi voru yfir tvær milljónir gyðinga. Fyrir nasistum var 

Pólland hjarta gyðingamenningar í Evrópu.
143

 Nasistarnir neituðu gyðingum Varsjár um mat 

og létu þá vinna nauðungavinnu fyrir sig, og stuttu seinna gengu þeir að eignum þeirra, stálu 

húsgögnunum, fé og öðrum verðmætum.
144

 Nasistaleiðtoginn, Reinhard Heydrich, hafði 

umsjón yfir gyðingunum í Póllandi en hann setti af stað áætlun að útrýmingu pólska gyðinga 

(þ. Aktion Reinhard).
145

 Þann 21. september 1939 skipaði Heydrich fyrir að það skyldi byggja 

gettó, sérstakt gyðingahverfi, í Varsjá, en þetta gettó reis ekki fyrr en um haustið 1940. Samt 

sem áður markar þetta upphaf Lokalausnarinnar (þ. Endlösung) Hitlers gegn gyðingum.
146

 

Lokalausnin var áætlun Hitlers til að útrýma gyðingum, sem átti eftir að fá skýrari mynd eftir 

Wannsee fundinn árið 1942.
147

 Settar voru á reglur um að það ætti að flytja alla gyðinganna í 

Þýskalandi og Austurríki til Varsjár og Kraká. Sá fluttningur hófst í október 1939.
148

 

Flutningurinn gekk mjög hægt fyrir sig, að lokum voru um 15 þúsund gyðinga sendir.
149

 Fyrir 

utan að fjalla um þessa bresku skýrslu um fangabúðir nasista þá fjallar blaðið ekkert um 
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gyðinga út árið 1939. Gyðingarnir eru horfnir úr umræðunni í Þjóðviljanum þrátt fyrir það að 

nú voru hörmungar gyðingar aðeins rétt svo að byrja.  
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4. Hvar eru gyðingarnir? 

 

4.1. Árið 1940 – þögnin heldur áfram, fram að 1941 

Eftir að Sovétríkin og Þýskaland höfðu sigrað Pólland, beindi Þjóðviljinn sjónum sínum að 

ástandinu í Finnlandi. Haustið 1939 hófst svokallað Vetrarstríð milli Sovétríkjanna og 

Finnlands. Þessu stríði lauk þann 12. mars 1940.
150

 Þetta stríð leiddi til klofnings innan 

Sósíalistaflokksins á Íslandi. Héðinn Valdimarsson, formaður flokksins hafði áður harðlega 

gagnrýnt gerð griðarsáttmálans, en hann hafði verið mikill stuðningsmaður 

samfylkingarstefnunnar gegn fasismanum. Eftir griðarsáttmálann hafði hann vonast eftir að 

Sovétríkin myndu fljótlega snúast á ný gegn fasismanum, en Héðinn fékk nóg þegar 

Sovétríkin réðust inn í Finnland. Hann vildi að miðstjórn Sósíalistaflokksins myndi fordæma 

innrás Sovétríkjanna og lýsa þannig yfir stuðningi við Finna. Með herkjum tókst honum að fá 

þessa tillögu sammþykkta. En þá var niðurstaða miðstjórnar send til flokkstjórnarinnar, þar 

sem hún var síðan felld og tekin var upp hlutleysisstefna varðandi stríðið.
 
Þetta leiddi til þess 

að Héðinn Valdimarsson og sex aðrir menn sögðu sig úr flokknum.
151

 Þetta var aðal 

umræðuefnið í Þjóðviljanum frá haustinu 1939 fram að vorinu 1940. Þrátt fyrir deilur innan 

flokksins birti blaðið margoft greinar sem studdu Sovétmenn í Vetrarstríðinu. Haldið var fram 

svipuðum ásökunum og gagnvart Pólverjum; að finnska stjórnin hafi stundað þjóðernislega 

kúgun og öll alþýðan hafi í áraraðir þurft að líða kúgun yfirstéttarinnar.
152

 Eftir 

friðarsamninga Sovétríkjanna og Finnlands tekur Bretland við sem meginskúrkurinn. Sú 

orðræða hefst í lok mars 1940 en þá byrjar Þjóðviljinn að birta greinar um hvernig breska 

auðvaldið, og Chamberlain, hafi afhent Hitler völdin að Evrópu, afhent honum Austurríki, 

Tékkóslóvakíu og Pólland á silfurfati.
153

 

Þó má greina á þessum tíma aðeins harðorðari umfjöllun um nasista. Lesendur 

blaðsins eru minntir á að enn ríki ógnarstjórn nasista í þeim löndum sem þeir stjórna.
154

 Þrátt 

fyrir það er ávallt talað um að hið breska auðvald sé jafn slæmt og hið þýska.
155

 Stríðið, er 

stríð auðvaldsins í Evrópu. Þessa afstöðu gagnvart Bretum í Þjóðviljanum má rekja til 
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fyrirmæla frá Komintern. Eftir gerð griðarsáttmálans, að allar deildir Kominterns ættu að taka 

upp áróður gegn Bandamönnum, eins og áður sagði.
156

  

Í byrjun ársins 1940 fjallar Þjóðviljinn mestmegnis um Vetrarstríðið, breska auðvaldið 

og málefni Dagsbrúnar og kosningar tengdar félaginu, en lítið um málefni gyðinga. Þó birtist 

ein frétt um líf gyðinga í Vestur-Úkraínu sem nú tilheyrði Sovétríkjunum. Þar er talað um 

hvernig lífið hafi verið eftir hertöku Sovétríkjanna, en þá höfðu gyðingaskólar verið opnaðir á 

ný og um hálf milljón flóttamanna fengið þar hæli.
157

 Stuttu seinna birti blaðið fyrstu greinina 

í marga mánuði sem tengist að einhverju leyti gyðingahatri nasista. Í greininni sem líklega er 

skrifuð af öðrum hvorum ritstjóra blaðsins, er gert að umtalsefni að á Íslandi hafi menn 

undrast á hvernig gyðingahatur blossaði upp í Þýskalandi, hvernig nasistar gætu komið af stað 

þess háttar múgæsingu. Þá segir að íslenskir menn skilji ekki hvernig hægt sé að eitra hugsun 

venjulegs fólks með gyðingahatri svo að ekkert annað komist fyrir í huga þeirra. Ritstjórinn 

svarar því til að slíka vitfirringu sé að finna á Íslandi. Hann ásakar stjórn landsins fyrir að 

reyna að eitra huga fólksins með svokölluðu „Rússa-hatri“.
158

  

Fyrsta fréttin sem tengist á beinan hátt ofbeldi gegn gyðingum á árinu 1940 í 

Þjóðviljanum er frá byrjun júlí. En þar er ekki verið að fjalla um ofbeldi nasista, heldur er enn 

kominn nýr skúrkur, Rúmenía. Þessi frétt fjallar um gyðingaofsóknir rúmönsku stjórnarinnar, 

en á þessum tíma voru Sovétríkin að ráðast inn í Rúmeníu. Þessi frétt ber sama tón og 

fréttirnar um gyðingaofsóknir pólsku stjórnarinnar. Haldið er fram að gyðingar í Rúmeníu hafi 

þurft að lifa undir hræðilegri kúgun stjórnvalda þar í landi og því væri fjöldi gyðinga að flýja í 

átt til Sovétríkjanna.
159

 Þessi sama umræða heldur áfram fram að haustinu 1940 þar sem enn 

er fjallað um gyðingaofsóknir rúmönsku stjórnarinnar, sem er sögð vera „leppstjórn þýska 

fasismans.“
160

 Morgunblaðið fjallaði einnig um gyðingaofsóknir rúmönsku stjórnarinnar en 

var þó ekki jafn harðort í sinni umfjöllun líkt og Þjóðviljinn. Morgunblaðið sagði frá lögum 

sem rúmönsk stjórnvöld höfðu sett gegn gyðingum þar í landi.
161

 Morgunblaðið fjallaði 

einnig um að þar í landi ríkti fasistastjórn sem hefði framið ýmis hroðaverk.
162

   

Á meðan áfram ríkti þögn um gyðingaofsóknir Þjóðverja gengu yfir hörmungar í 

Póllandi. Í 1940 fór að rísa sérstakt gyðingahverfi í Varsjá, gettó, og fóru þá nasistar að setja 

                                                           
156

 Þór Whitehead, Milli vonar og ótta, bls. 60. 
157

 Þjóðviljinn 20. janúar 1940, bls. 2. 
158

 Þjóðviljinn 6. febrúar 1940, bls. 2. 
159

 Þjóðviljinn 2. júlí 1940, bls. 1. 
160

 Þjóðviljinn 31. október 1940, bls. 3. 
161

 Morgunblaðið 9. júlí 1940 bls. 6 og 9. ágúst 1940 bls. 6. 
162

 Morgunblaðið 30. nóvember 1940, bls. 2. 



37 

 

um 105 þúsund gyðinga í nauðungavinnu.
163

 Um miðjan nóvember höfðu þýsk stjórnvöld 

smalað eins mörgum gyðingum og þeir gátu inn í gettóið, og þann 16. nóvember var lokað 

fyrir það.
164

 Gyðingar voru þannig útskúfaðir úr samfélaginu í Póllandi og þröngvaðir í 

þrælavinnu. Annað gettó var byggt í borginni Lodz í Póllandi en í báðum gettóum ríkti mikil 

hungursneið.
165

  

Árið 1940 í Þjóðviljanum einkenndist af leit að skúrki, fyrst var það Finnland, síðar 

breska auðvaldið og svo rúmenska stjórnin. Matið valt á og var háð utanríkismálastefnu 

Sovétríkjanna. Á meðan var þagað þunnu hljóði um málefni þýskra og pólska gyðinga í 

Þjóðviljanum. Þetta var fyrsta árið frá því að blaðið var gefið út þar sem ekkert var fjallað 

beint um ofsóknir nasista á gyðingum og liggur beint við að útskýra það með vísun 

griðarsáttmála Sovétríkjanna og Þýskalands. Þó að blaðið talaði stundum illa um þýska 

auðvaldið fór það aldrei í sama gír og það var í áður, árin 1936 og fram að griðarsáttmálanum. 

En það átti eftir að breytast smám saman árið 1941.   

Í byrjun árs 1941 heldur Þjóðviljinn áfram að ræða um gyðingaofsóknir Rúmena. Í lok 

janúar birti blaðið frétt um að í Búkarest, höfuðborg Rúmeníu, hafi um 90 gyðingar verið 

myrtir og í landinu hafi blossað upp alda gífurlegra gyðingaofsókna.
166

 Þessi umræða um 

Rúmeníu átti síðan eftir að hætta og í fyrsta skiptið frá griðarsáttmálanum fór blaðið að fjalla 

beint um kúgun nasista í álfunni. Það hefst í febrúar. Þá birti blaðið frétt um aðferðir nasista í 

Hollandi. Þýsku yfirvöldin þar í landi höfðu, samkvæmt blaðinu, meinað hollenskum 

gyðingum að stunda nám við háskóla þar í landi.
167

 Þetta er forsíðufrétt og minnir helst á 

fréttirnar sem blaðið birti um kúgun nasista á árunum 1937-1939. Stuttu seinna birtir blaðið 

grein um kúgun nasista á þýsku þjóðinni og einnig Pólverjum, en þetta er fyrsta greinin í 

langan tíma sem fjallar beint um kúgun nasista. Í greinni er fjallað um hvernig gyðingar í 

Þýskalandi eru misþyrmdir, pólskir stríðsfangar myrtir í þýskum þorpum og í fyrsta skipti 

síðan frá ritun griðarsáttmálans er Pólverjum lýst sem fórnalömbum í greinum Þjóðviljans. 

Morðin á þessum pólskum stríðsföngum eru kölluð hryðjuverk í greininni.
168

 Þessi breyting á 

umræðu á Pólverjum, frá því að vera fasistakúgarar til þess að vera fórnalömb nasista, heldur 

áfram í mars mánuði. Í byrjun þess mánaðar birtir blaðið litla frétt um kúgun Þjóðverja í 

álfunni og í fyrsta skiptið fjallar blaðið um gettóhverfi gyðinga. Sagt er frá því að gyðingarnir 
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í Póllandi séu lokaðir inni í gettó-hverfum, reistir hafi verið múrar fyrir hverfið og gyðingum 

meinað að fara út fyrir múrana. Þá er sagt frá því að nasistarnir hafi gert pólsku þjóðina að 

réttindalausum þrælum en á meðan fái gyðingar og Pólverjar að njóta fullra mannréttinda í 

Sovetríkjunum.
169

 En á þessum tíma voru um 445 þúsund gyðingar í gettóinu í Varsjá.
170

 

Þessa breytingu á umræðu Þjóðviljans má rekja til gjörða Þjóðverja. Á þessum tíma 

árs voru Þjóðverjar að ráðast inn í Júgóslavíu
171

, sem var áhrifasvæði Sovétríkjanna
172

, og því 

ef til vill var komin togstreita í samband Sovétríkjanna og Þýskalands. Þann 22. apríl birtir 

blaðið frétt um að Ítalía og Þýskaland væru byrjuð að ræða á milli sín skiptingu 

Balkanskagans.
173

 En þetta var með seinustu fréttum um stríðið áður en blaðið var bannað. 

 

4.2. 1941-1942 – Bann við Þjóðviljanum og Barbarossa-áætlunin 

Þann 10. maí 1940 hernam breski herinn Ísland. Tæplega ári síðar var búið að banna 

Þjóðviljann og handtaka þrjá starfsmenn blaðsins.
174

 Þann 27. apríl 1941 lét breska 

öryggisstjórnin á Íslandi banna útgáfu Þjóðviljans og handtók um leið ritstjórana tvo, Einar 

Olgeirsson og Sigfús A. Sigurhjartarson, og blaðamanninn Sigurð Guðmundsson.
175

 Ástæðan 

fyrir banninu var sögð vera að blaðið hafi reynt koma í veg fyrir hernaðaraðgerðir breska 

hersins sem voru til þess gerðar að verja landið. Handtakan var litin mjög alvarlegum augum, 

sérstaklega þar sem breski herinn var með þessu að handtaka íslenskan alþingismann (Einar 

Olgeirsson), en þeir áttu að njóta friðhelgi.
176

 Þjóðviljamennirnir voru í fangelsi í London til 

16. júlí en komu heim til Íslands þann 3. ágúst. Þeir voru látnir lausir vegna þess að breski 

herinn var á förum frá Íslandi og í staðinn ætlaði bandaríski herinn að sjá um varnir landsins. 

Blaðið sjálft var bannað þangað til að breski hershöfðinginn, sem stóð á bakvið bannið, 

Curtis, fór af landi þann 13. maí 1942.
177

 Þögn Sósíalista varði ekki lengi því fljótlega eftir a 

Þjóðviljinn var bannaður var hleypt af stokkunum nýju blaði. Gunnar Benediktsson hafði 

verið mjög virkur meðlimur í Kommúnistaflokknum en áður hafði hann prestur í Saurbæ í 

Eyjafirði.
178

 Dagblaðið Nýtt dagblað í ristjórn Gunnars kom út þann 1. júlí 1941. Blaðið var í 
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svipuðum stíl og Þjóðviljinn, var fjórar blaðsíður og kom út alla daga nema mánudaga, líkt og 

Þjóðviljinn. Þetta blað, líkt og fyrirmynd þess, átti að vera í sósalískum anda.
179

 Gunnar stýrði 

blaðinu þangað til að Einar og Sigfús voru komnir aftur til landsins. Þeir tóku við ritstjórn 

blaðsins í byrjun september.
180

 Í skiptum fyrir það fékk Gunnar að vera ritstjóri blaðsins 

Réttur, sem hafði verið ritstýrt af Einari í fimmtán ár.
181

 Þannig kom Nýtt dagblað í staðinn 

fyrir Þjóðviljann á meðan hann var enn í banni. Blaðið var duglegt að fjalla um gang mála í 

Evrópu og í fyrsta tölublaðinu var fjallað að um fimm hundruð gyðingar hafi verið myrtir í 

Rúmeníu, en eftir að Þjóðverjar réðust í Sovétríkin gengu Rúmenar í lið með nasistum.
182

 

Blaðið fjallaði oft um ofbeldi nasista og fjallaði inn á milli um ofbeldi þeirra gegn 

gyðingum.
183

 Viðsnúningur ritstjóranna um að fjalla ekki á neikvæðan hátt um gjörðir nasista 

tengist innrás Þjóðverja inn í Sovétríkin. 

 Rúmlega mánuði eftir að blaðið hafði verið bannað hafði gangur stríðsins tekið 

straumhvörfum. Þann 22. júní réðist Hitler inn í Sovétríkin með áætlun sem kallaðist 

Barbarossa-áætlunin og braut þannig gegn griðarsáttmálanum. Þetta stríð átti að vera eins 

konar eyðileggingarstríð (þ. vernichtungskrieg), þ.e.a.s. ekki hefðbundið stríð þar sem farið 

væri eftir hefðbundnum stríðsreglum. Að baki lágu hugmyndir Hitlers um aukið lífsrými (þ. 

lebensraum) þýsku þjóðarinnar.
184

 Í fyrstu neitaði Stalín að trúa að þetta væri að gerast, þrátt 

fyrir bón herstjóra hans um að bregðast við árásinni.
185

 Það leiddi til þess að Þjóðverjar náðu 

fljótt miklum árangri í stríðinu gegn Sovétríkjunum. Um haustið var þýski herinn kominn 

langleiðina að Moskvu. Viðbrögð Komintern við árásinni voru þau að skipa meðlimum sínum 

til að taka upp á ný and-nasista stefnu og sameinast á ný þeim öflum sem börðust gegn 

nasistum.
186

 Barbarossa-áætlunin breytti öllu, kommúnistaflokkar voru ekki lengur hlutlausir 

um styrjöldina og ef Þjóðviljinn hefði komið út á þessum tíma hefði hann eflaust fjallað á ný á 

neikvæðan hátt um þýska nasismann, líkt og hann gerði fyrir gerð griðarsáttmála, því þótt 

útgefandi blaðsins, Sósíalistaflokkurinn væri ekki formlegur aðili að Komintern, var ljóst að 

ritstjórnarsefna blaðsins var í megindráttum í samræmi við stefnu Komintern.
187

 Það sést þó í 

skrifum Nýs dagblaðs að fyrrum ritstjórar Þjóðviljans höfðu hafið á ný samfylkingu gegn 

fasismanum. 
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 Eftir að hafa áttað sig á alvarleika málsins gerði Stalín allt sem hann gat til að verjast 

Þjóðverjum.
188

 Hitler sneri sjónum sínum síðar í stríðinu að Stalíngrad og þar hófst 

viðsnúningurinn. Eftir að Þjóðverjar höfðu náð borginni höfðu Sovétmenn umkringt hana og 

að lokum náð henni aftur í ársbyrjun 1943.
189

 Þrátt fyrir að þessi innrás hafi endað með sigri 

Sovétmanna voru miklar blikur á lofti um sigur Þjóðverja, vegna þess hversu fljótur Hitler var 

að komast að Moskvu. En í fyrstu höfðu allir vonir um að Sovétmenn myndu sigra Hitler, 

gyðingar vonuðust eftir sovéskum sigri, í von um frelsun frá kúgun nasista.
190

 Það var 

nefnilega á þessum tíma sem Hitler ákvað að taka skrefið að fullri útrýmingu evrópska 

gyðinga.
191

 Með Barbarossa-áætluninni ætlaði Hitler sér að útrýma öllum gyðingum í 

Sovétríkjunum en útrýma átti þeim öllum og þurrka átti þeim gjörsamlega út.
192

 Fyrstu 

fjölamorðin á gyðingum hófust því aðeins nokkrum dögum eftir að Barbarossa-áætlunin hafði 

verið sett í gang. Sérsveitir Hitlers, Einsatzgruppen, höfðu það sérstaka verkefni að útrýma 

gyðingum í Sovétríkjunum á meðan SS-sveitir Hitlers réðust gegn Rauða hernum.
193

 Eitt 

versta dæmið um þessar útrýmingar nasista í Sovétríkjunum voru fjöldamorðin í Babi Yar, 

rétt hjá Kiev, undir lok septembers 1941. Þar voru meira en 33 þúsund gyðingar myrtir á 

einungis tveimur dögum.
194

 Í lok ársins hófust síðan tilraunir með gas í Auschwitz.
195

 Þessar 

upplýsingar áttu síðan eftir að líta dagsins ljós í lok stríðsins, þá sérstaklega í Nüremberg 

réttarhöldunum á árunum 1945-1946. Stuttu eftir Wannsee fundinn í ársbyrjun 1942 hófust 

skipulagðar drápsaðferðir með gasi í útrýmingabúðum nasista.
196

 

 Eftir alla þessa örlagaríku atburði stríðsins kom Þjóðviljinn loks út á ný og fór smám 

saman að fjalla um hroðaverk nasista. Eftir morðtilraun gegn Reinhard Heydrich þann 28. maí 

fjallaði blaðið um hvernig þýska stjórnin brást við þessari morðtilraun. Þann 7. júní sagði 

blaðið frá því að um 220 Tékkar hafi verið drepnir af nasistum sem hefnd fyrir dauða 

Heydrichs.
197

 Stuttu síðar birti blaðið forsíðufrétt um að nasistar hefðu útrýmt heilu tékknesku 

þorpi, með um 1.200 íbúum, í hefndarskyni fyrir Heydrich.
198

 Í þessum fréttum var blaðið að 

fordæma gjörðir nasista, því að núna voru þeir á ný orðnir höfuðandstæðingur Sovétríkjanna. 
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Með innrás Þjóðverja inn í Sovétríkin settu Sovétmenn til hliðar hatur sitt á breska 

auðvaldinu. Nú áttu Bretar og Sovétmenn í sameiginlegri baráttu gegn Hitler.
199

 Bretland var 

þannig orðinn helsti bandamaður Sovétmanna og því hætti Þjóðviljinn að tala um „hið vonda 

breska auðvald“, Hitler var aðal óvinurinn og blaðið hneigðist því til þess að tala vel um nýja 

bandamanninn.
200

 

 Um sumarið 1942 hófust auknar umræður í blaðinu um nasista. Fjallað var um uppfullar 

þýskar fangabúðir,
201

 vanlíðan þýsku þjóðarinnar undir stjórn nasista og kúgun hennar,
202

 en 

fyrsta greinin sem sneri beint að gyðingum kom um mitt sumarið. Þar fjallað um 

gyðingaofsóknir nasista, hvernig þeir væru uppfullir af kynþáttahatri og dræpu gyðinga, rækju 

þá úr landi, pyntuðu og sveltu.
203

 

 Þessi umræða um gyðinga hélt síðan áfram um haustið. Fjallað var um gyðingaofsóknir 

í Frakklandi þar sem um 28 þúsund gyðingum hafði verið smalað saman í París og þeim 

misþyrmt, þrátt fyrir að almenningur þar í landi mótmælti harðlega.
204

 Einnig var mikið 

fjallað um gyðingaofsóknir nasista í Noregi. Eftir miklar ofsóknir nasista í landinu höfðu þeir 

smalað saman flestum gyðingum landsins til Osló. Flestir þeirra voru handteknir og fluttir í 

fangabúðir í Noregi.
205

 Þetta var stór forsíðufrétt í Þjóðviljanum og mikið fjallað um þessa 

atburði, sem virðast endurspegla samúð blaðsins með gyðingum í Noregi. Þessi umfjöllun hélt 

áfram fram undir lok ársins. Þjóðviljinn fékk skeyti frá Stokkhólmi um að nasistar hefðu flutt 

gyðinga Noregs til Póllands og er þeir spurðu spurninga um málið fengu þeir það svar að þar 

biði þeirra nýtt líf. Þetta voru um 2 þúsund gyðingar og voru þá nasistarnir að þefa upp restina 

af norskum gyðingum til að senda til Póllands.
206

 Þetta nýja líf átti eftir að vera lífið í 

útrýmingabúðum Hitlers, þar sem eflaust flest allir áttu eftir að láta lífið. Rétt fyrir jól birtir 

ritstjóri blaðsins grein um þessar hörmungar. Höfundurinn segir að þrátt fyrir marga hryllilega 

atburði sögunnar þá komist enginn þeirra í hálfkvisti „við þá skipulögðu útrýmingarstarfsemi 

á heilum þjóðum og kynþáttum, sem nazistar nú fremja.“
207

 Hann heldur áfram og segir frá 

því að það sé verið að myrða heilan kynstofn gyðinga, bæði konur, börn og karlmenn, hvar 

sem nasistarnir næðu til hans í álfunni, fyrir það eitt að vera gyðingar. Að lokum kallar 
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höfundur þessi morð hryðjuverk og segir að stjórn Þýskalands sé óvinur siðmenningar 

heimsins.
208

 Þessi grein er sú harðorðasta sem blaðið hafði birt frá gerð griðarsáttmálans í 

ágúst 1939 og sýnir vel að nú var umræðan um gyðinga komin fullkomlega á ný inn í skrif 

blaðsins. Umfjöllunin um gyðinga átti eftir síðan að tvöfaldast á árinu 1943, þar sem t.d. var 

talað um ástand gyðinganna í Póllandi, og sagt frá því að um 6 þúsund gyðingar væru drepnir 

þar á hverjum degi.
209

 Þá er rætt um málefni gyðinga í hverjum mánuði þess árs og 

marfaldaðist svo með hverju ári. 
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Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var sjónum beint að því hvernig umræða Þjóðviljans um gyðinga breyttist frá 

fyrstu útgáfu blaðsins, árið 1936 og fram til ársins 1942 og hvernig breytingin á þeirri 

umræðu tengdist utanríkisstefnu Sovétríkjana. Blaðið byrjaði snemma eftir útgáfu þess að 

fjalla um málefni gyðinga í Þýskalandi, fjallað var um hvernig nasistar reyndu að afsanna 

gyðinglegan uppruna Jesú með því að segja að hann væri í raun Þjóðverji, en oft var að finna 

kaldhæðnislegan tón á bakvið þess kyns fréttir. Snemma árs 1937 fóru að birtast litlar fréttir 

um gyðinga í litlum dálkum í Þjóðviljanum. Snerust þær fréttir flestallar um löggjöf sem 

nasistastjórnin í Þýskalandi hafði sett gegn gyðingum, sem leiddi til þess að þeir urðu 

réttindalausir í sínu eigin landi. Smám saman fóru fréttirnar um gyðinga svo að færast í 

aukana. Árið 1938 var árið sem Þjóðviljinn fjallaði mest um gyðingaofsóknir nasista. 

Fréttirnar fóru þá að verða harðorðari og ítarlegri. Fréttir um gyðinga fóru að færast úr dálkum 

blaðsins yfir í stóru greinar blaðsins. Þessar greinar fjölluðu beint um gyðingaofsóknir nasista, 

má þar helst nefna greinar Hendriks Ottóssónar og ritstjórnargreinarnar í blaðinu um sumarið. 

Í þessum greinum var tjáð mikil samúð með gyðingunum í Þýskalandi. Umræðan um 

gyðingaofsóknirnar náði síðan hápunkti í kjölfar Kristalsnæturinnar svokölluðu er nasistar 

réðust beint að gyðingum og eyðilögðu eignir þeirra. Blaðið fjallaði ítarlega um þennan 

atburð á hverjum degi út nóvember. Sú umfjöllun hélt áfram undir lok ársins, þegar blaðið 

svaraði grein Vísis um að íslenski kynstofninn væri í hættu vegna gyðinga, sem væru að leita 

skjóls á Íslandi. Umræðan um gyðinga færðist þannig smám saman yfir á forsíðu blaðsins. 

Þessi umræða hélt áfram fram að ágúst 1939. Þar bar hæst greinar Katrínar Thoroddsen um 

átök hennar í tengslum við viðleitni til að fá nokkur gyðingabörn til landsins. Umræðan í 

kringum þetta mál einkenndist mjög af kunnulegri afsökun sem íslensk stjórnvöld hafa oft 

notað, um að það þurfi fyrst að huga að málefnum hér innlands áður en hægt sé að hjálpa 

útlendingum sem koma hér til landsins í leit að hjálp. Eftir þessa umræðu heldur blaðið áfram 

að fjalla um gyðingaofsóknir nasista fram að gerð griðarsáttmálans milli Sovétríkjanna og 

Þýskalands. Umræða Þjóðviljans um gyðinga fram að því endurspeglar mikla andstöðu gegn 

nasistastjórninni í Þýskalandi, og þá sérstaklega vegna ofsókna hennar gegn gyðingum. Þetta 

tengdist samfylkingarstefnu alþjóðasamtaka kommúnista, Komintern, samfylkingu gegn 

fasismanum, sem Kommúnistaflokkur Íslands, síðar Sósíalistaflokkurinn, og þar af leiðandi 

málgagn hans, Þjóðviljinn, fóru eftir.  

 Eftir gerð griðarsáttmálans fengu kommúnistaflokkar heimsins tilmæli frá Komintern 

um að hætta neikvæðri umfjöllun um nasista og fjalla frekar neikvætt um breskt auðvald. 
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Þjóðviljinn fylgdi þessari Moskvulínu og smám saman deyr að mestu út umfjöllunin um 

ofbeldi nasista í blaðinu (þó birtist ein grein um breska skýrslu um ofbeldi nasista í þýskum 

fangabúðum). Þess í stað fór blaðið að fjalla um Pólland. Í skrifum Þjóðviljans tók Pólland 

við sem óvinur gyðinga í álfunni. Neikvæð umræða um Pólverja jókst eftir innrás 

Sovétríkjana í landið. Fjallað var ítarlega um gyðingaofsóknir Pólverja en engu orði var 

minnst um gyðingaofsóknir nasista, en á þessum tíma stigu nasista fyrsta skrefið að útrýmingu 

gyðinga í álfunni, með byggingu gettóa í Póllandi. Þessi þögn um ofbeldi nasista hélt áfram út 

árið 1940. Eftir að Sovétmenn höfðu sigrað Pólverja, réðust þeir gegn Finnum. Þjóðviljinn 

birti þá nokkrar greinar með ásökunum í garð finnsku stjórnarinnar um ofsóknir gegn 

þjóðernisminnihlutum. Eftir friðarsamninga við Finna þá hugðust Sovétmenn ráðast gegn 

Rúmenum. Þá hófst mikil umfjöllun í Þjóðviljanum um gyðingaofsóknir rúmönsku 

stjórnarinnar. Sú umfjöllun hélt áfram fram að ársbyrjun 1941. Eftir að hafa þagað um ofbeldi 

nasista gagnvart gyðingum í heilt ár birti Þjóðviljinn skyndilega fréttir tengdar því vorið 1941. 

Fjallað var um kúgun nasista og ofbeldi í Hollandi og Póllandi en þessi umsnúningur tengdist 

því að Þjóðverjar voru á þessum tíma að ráðast inn á Balkanskagann, sem Sovétmenn töldu 

vera áhrifasvæði sitt. Eftir að Þjóðverjar réðust inn í Sovétríkin sumarið 1941 fengu 

kommúnistaflokkar heimsins á ný tilmæli um að taka á and-nasíska stefnu. Það gerðu 

Þjóðviljamennirnir þegar þeir losnuðu úr fangelsi í lok sumars 1941, eftir að hafa verið 

handteknir um vorið, og tekið við ritstjórn Nýtt dagblað. Með endurkomu Þjóðviljans í maí 

1942 fór umfjöllunin um gyðingaofsóknir nasista að finna leið sína aftur í blaðið. Í lok ársins 

fór blaðið að fjalla um gyðingaofsóknir nasista í Noregi og ári seinna hafði umfjöllun um 

gyðinga tvöfaldast í blaðinu. 

 Því er hægt að segja að Þjóðviljinn hafi farið eftir tilmælum sem Kommúnistaflokkur 

Íslands, seinna Sósíalistaflokkurinn, fékk frá Komintern, alþjóðasamband kommúnista í 

Moskvu. Strax eftir að útgáfa hans hefst kemur fram í blaðinu mikil and-nasísk umfjöllun og 

voru þá oft tekin dæmi af ofbeldi og ofsóknum gegn gyðingum. En með undirritun 

griðarsáttmálans þurfti Þjóðviljinn að fara eftir tilmælum Kominterns að fjalla ekki neikvætt 

um nasista eða Þýskaland og frekar beina sjónum sínum að Bandamönnum. Þjóðverjar voru 

allt í einu ekki lengur helsta kúgunarvaldið samkvæmt Þjóðviljanum. Utanríkisstefna 

Sovétríkjanna réði þannig því hvað Þjóðviljinn fjallaði um og því sem hann þagði um. Á 

meðan blaðið fjallaði um allt annað en ofbeldi nasista, hófst upphafið að Helförinni. Með 

þessu var Þjóðviljinn ekki hlutlaus í umfjöllun sinni varðandi málefni gyðinga á árunum 

1936–1942. 
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