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Útdráttur 

Hakakrossinn er nánast ónothæft tákn í vestrænni menningu. Árið 1920 tók þýski 

Nasistaflokkurinn upp táknið sem merki sitt og gerði út um jákvæða merkingu þess á 

Vesturlöndum með illvirkjum sínum í síðari heimsstyrjöldinni. En fyrir tíð 

Nasistaflokksins hafði hakakrossinn ýmsar jákvæðar merkingar. Í ritgerðinni er farið 

lauslega yfir forsögu hakakrossins, atburði síðari heimsstyrjaldar sem fóru fram í skugga 

hakakrossins og hver notkun hans er í dag. Heimur táknfræðinnar er kannaður en hugtök 

og kenningar hennar gera okkur kleift að skoða hakakrossinn sem afstætt tákn. Tilraun er 

gerð til þess að svara því hvort hakakrossinn geti eða eigi að vera notaður aftur á 

Vesturlöndum í jákvæðri merkingu. Í ljósi þess að gyðingahatur er enn til í heiminum og 

fer jafnvel vaxandi má álykta að hakakrossinn verði ekki nothæfur í jákvæðri merkingu 

fyrir komandi kynslóðir í hinum vestræna heimi. Tenging hakakrossins við helför gyðinga 

þarf heldur ekki að vera alslæm þar sem táknið hjálpar til við að minna á atburði seinna 

stríðs og virkar einnig sem stimpill á þann hóp fólks sem aðhyllist hugmyndir nasisma.  
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Inngangur 

Þegar litið er á hlutina í samfélagslegu samhengi, eru þeir í raun ekki neitt, nema við, sem 

samfélag, ákveðum að þeir séu eitthvað. Margt af því sem hefur áhrif á okkar daglega líf er 

í raun skáldskapur. Tungumál, umferðarreglur og peningar eru allt uppfinning mannsins og 

við sem samfélag erum sammála um að tilvist þessara hluta sé raunveruleg. Við erum 

sammála um að stöðva skal bílinn á rauðu ljósi. Við erum sammála um að klæðast 

sundfötum í Vesturbæjarlauginni. Við Íslendingar, hluti af vestrænni menningu, erum 

sammála um að hakakrossinn sé tákn nasista og gyðingahaturs. 

En til þess að vera sammála um slíka hluti þurfum við að læra og þekkja merkingu 

þeirra. Sama gildir um tákn. Tákn eru margvísleg og ólík. Sum hafa augljósa merkingu en 

önnur ekki. Sama táknið getur haft margar mismunandi merkingar á meðan ólík tákn geta 

haft sömu merkingu. Merking og saga tákna er oft ólík á milli menningarheima sem getur 

valdið misskilningi. 

Hakakrossinn er eitt þeirra tákna, en hann á sér langa sögu og hefur verið hluti af 

mörgum samfélögum á ólíkum forsendum. Í okkar vestræna samfélagi er hakakrossinn 

tákn Hitlers og helfarar gyðinga. En sú merking varð ekki til fyrr en um miðja síðustu öld 

þegar þýski Nasistaflokkurinn gerði hakakrossinn að merki sínu og breytti góðri ímynd 

táknsins í illa. Fyrir komu þýska Nasistaflokksins var þetta tákn algjörlega laust við þá 

neikvæðu merkingu sem hefur gert það að útlaga grafískrar hönnunar víðsvegar um 

heiminn. Ekki er því langt síðan hakakrossinn hafði enga tengingu við nasisma. Enda er í 

raun ekkert nasistalegt við hakakrossinn. 

Notkun á hakakrossinum í dag er mjög viðkvæm í vestrænni menningu þar sem 

mikið blóðbað átti sér stað í skugga hans á meginlandi Evrópu. Í ritgerðinni verður farið 

lauslega yfir sögu hakakrossins og af hverju merking hans varð eins ill og hún er. En fyrst 

verður skyggnst inn í heim táknfræðinnar svo að hægt sé að nýta hugtök og kenningar 

hennar til þess að spyrja í ljósi táknfræðinnar hvort hakakrossinn geti aftur verið notaður í 

jákvæðri merkingu á Vesturlöndum. 
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1. Tákn  

Til þess að greina táknheim hakakrossins styðst ég við kenningar táknfræði (e. semiotics). 

Táknfræðin sem fag er einfaldlega greining á táknum og hvernig táknkerfi (e. sign system) 

virka. Í komandi skrifum sé ég fram á að styðjast við hugtök þriggja kenningasmiða 

táknfræðinnar og í þessum kafla segi ég lauslega frá þeim. Þetta eru grunnhugtökin 

táknmynd (e. signifier) og táknmið (e. signified) sem svissneski málfræðingurinn 

Ferdinand de Saussure setti fram, greinamunurinn sem bandaríski heimspekingurinn 

Charles Sander Peirce gerði á íkoni (e. icon), vísi (e. index) og symbóli (e. symbol) og 

hugtakið mýta (e. myth) í skilningi Rolands Barthes. Þessi hugtök eru lykill að því hvernig 

hægt er að skilja tákn og gefur okkur færi á að greina virkni hakakrossins sem tákns. 

Saussure og Peirce höfðu sitt hvort viðhorfið gagnvart táknfræðinni og mótuðu hana á 

sama tíma en í sitt hvoru lagi. Táknfræðin varð ákveðið verkfæri sem hægt er að nýta til 

þess að skilgreina tákn og um leið skilja umhverfi okkar og samfélag betur. 

1.1.Táknmynd og táknmið 
Ferdinand de Saussure miðlaði þekkingu sinni í gegnum starf sitt sem kennari mest allt sitt 

líf. Þær kenningar sem hann hafði kennt nemendum sínum undir lok ferilsins, birti hann 

ekki á sinni lífstíð, en einhverjum nemenda hans þóttu þær svo framúrstefnulegar að þau 

birtu þær árið 1916, þremur árum eftir andlát Saussure. En kenningar hans þykja 

nauðsynlegar til þess að skilja virkni tákna samfélagsins.1 

Saussure lýsir því að tákn samanstandi af tveimur þáttum: táknmynd (e. signifier) 

og táknmiði (e. signified).2 Táknmynd er í raun allt sem getur merkt eitthvað. En táknmynd 

getur til dæmis verið orð, ljósmynd, málverk, umferðarskilti eða hljóð. Táknmið er svo 

merking táknmyndarinnar.3 Tenging þessara hugtaka getur verið misaugljós, en dæmi væri 

höfuðkúpa sem táknmynd og dauði sem táknmið hennar. 

Hugmynd Saussure byggist í raun á því að þessir tveir þættir séu óaðskiljanlegir.4 

Saussure var málfræðingur og því beindist athygli hans fyrst og fremst að orðunum í 

tungumálinu. Hann setti tákn í tvo flokka: íkon (e. icon) þar sem tákn sýna það sem þau 

tákna og óregluleg tákn (e. arbitrary) þar sem samband táknmyndar og táknmiðs er 

                                                
1 Paul Cobley, Litza Jansz, Introducing Semiotics, (Royston, Icon, 2004), bls. 9-10. 
2 id., bls. 11. 
3 David Crow, Visible Signs: An Introduction to Semiotics in the Visual Arts, (London, Bloomsbury, 2016), 
bls. 21. 
4 Paul Cobley, Litza Jansz, Introducing Semiotics, bls. 12. 
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ónáttúrulegt en virkar vegna lærðrar þekkingar.5 Merking tákna er ekki meitluð í stein, 

heldur afstæð við það málkerfi sem notað er. 

Tökum orðið kind sem dæmi (myndað úr táknmyndunum /k/,/i/,/n/ og /d/). Orðið er 

hluti af tungumáli sem fólk lærir, þannig að til þess að þekkja merkingu þess er 

nauðsynlegt að læra tungumálið. Þegar Íslendingar heyra orðið kind hugsa þeir um lifandi 

ullarhnoðra á beit úti í haga, og öfugt ef þeir sjá þessar skepnur kemur orðið kind upp í 

huga. En hlutirnir eru ekki svo einfaldir. Ef enskumælandi einstaklingur myndi sjá orðið 

kind á blaði myndi sá hugsa um góða manneskju, og svipað er með orðið Kind í þýskri 

tungu þar sem merkingin er barn. Orðið kind dregur því ekki fram kindina, heldur 

hugmyndina um kindina.6 

Þar með er hægt að rökstyðja það að orðið kind hefur enga náttúrulega tengingu við 

kindina. Því er það algjörlega lærð hegðun hvers einstaklings hvernig sá eða sú túlkar orðið 

kind og þeirra sem í kringum einstaklinginn eru. Hugmyndin er sú að tákn séu afstæð við 

raunveruleikann og að engin nauðsynleg tengsl séu milli tákna og merkingar þeirra.7 Þó að 

Saussure hafi verið með tungumál í huga við sköpun þessarar kenningar, þarf hún samt 

ekki að takmarkast við tungumál. Hægt er að nota hana við greiningu á sjónrænum 

táknum, og jafnvel öllu sem getur falið í sér merkingu. Eins og sums staðar í heiminum 

þykir það merkja kurteisi að klára matinn af disknum sínum, en annars staðar ekki. Siður 

eins menningarheims getur verið óskiljanlegar fyrir annan, en táknfræðin getur hjálpað til 

við að skilja tákn okkar og annarra samfélaga. 

1.2. Íkon, vísir og symból 
Bandaríski heimspekingurinn Charles Sanders Peirce, sem minnst var á hér rétt áður, 

byggði vinnu sína á rökfræði.8 Hann nálgaðist því táknfræðina á annan hátt en Saussure. 

Hann notaðist við rökfræði í stað málvísinda, en hann vildi gera hlutina skiljanlegri, þar 

með talda táknfræðina. Hann setti tákn í þrjá flokka: íkon (e. icon), vísi (e. index) og 

symból (e. symbol). Gott dæmi um íkon er ljósmynd af einhverjum eða einhverju sem reynt 

er að vísa í með nánu samspili táknmyndar og táknmiðs, eins og skilti með mynd af 

reiðhjóli er augljóst tákn fyrir reiðhjól. Vísir er eitthvað sem segir til um það sem vísað er í. 

Eins og orðatiltækið „á eftir bolta kemur barn“ er gott dæmi um eða að reykur segi til um 

                                                
5 David Crow, Visible Signs, bls. 35. 
6 Paul Cobley, Litza Jansz, Introducing Semiotics, bls. 13. 
7 David Crow, Visible Signs, bls. 21. 
8 „Charles Sanders Peirce,“ Encyclopedia Britannica, sótt 11. desmeber 2017. 
https://www.britannica.com/biography/Charles-Sanders-Peirce 
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eld. Symból eru svo tákn (táknmynd) sem eiga sér enga augljósa tengingu við það sem 

táknið merkir (táknmið). Þau tákn byggjast eingöngu á lærðri þekkingu einstaklingsins til 

þess að skilja táknið. Ef kenningar Saussure og Peirce eru lagðar saman á borð má sjá 

líkindi á milli hugtaksins íkon hjá báðum aðilum og svo hvernig hugtakið symból annars 

vegar og óregluleg tákn hins vegar eru svipuð hugtök. 

Þessi hugtök eru mikilvæg þegar táknheimur hakakrossins er greindur. Eins og 

farið verður yfir hér á eftir, hefur hakakrossinn langa sögu að baki og margar mismunandi 

merkingar. Hakakrossinn er táknmyndin en táknmiðið eða merking táknsins er ekki alltaf 

sú sama. Mismunandi notkun hakakrossins getur verið gjörólík á milli menningarheima. 

Þannig að merkingu hakakrossins þarf að læra í hverju samfélagi svo að röng meðferð 

táknsins eigi sér ekki stað. Í því ljósi myndi hakakrossinn flokkast sem symból eða 

óreglulegt tákn. En greining tákna er ekki endilega svo einföld. 

  Þó að búið sé að gera flokka til að skilgreina tákn 

þýðir það ekki að eitt tákn geti ekki átt við tvo eða alla flokkana. 

David Crow kemur með gott dæmi um slíkt í bók sinni Visible 

Signs. Þar tekur hann fyrir umferðaskilti „sem má nota þar sem 

æskilegt þykir áður en komið er að stað þar sem umferð er 

stjórnað með umferðarljósum“ (sjá mynd 1).9 Táknið á skiltinu 

er augljóslega grafísk mynd af umferðaljósum og er því íkon. En 

táknið er líka symból því til þess að vita að táknið merki 

umferðaljós þarftu að læra umferðareglur og hvað umferðaljós er. Táknið eða skiltið getur 

svo einnig verið vísir þegar því er stillt upp við vegkantinn, því þá fær viðkomandi 

upplýsingar um hvað sé í vændum.10 

Peirce skoðaði ferli merkingarsköpunar og kallaði það táknunarferli (e. semiosis). 

Það er í raun atburðarásin þegar merking (táknmið) er fengin úr tákni (táknmynd). 

Merkingin er fengin með samspili táknsins og einstaklingsins sem rýnir í það. Áhrifavaldar 

í útkomu þessa ferlis eru meðal annars bakgrunnur einstaklings, reynsla, menntun, 

umhverfi, menning og jafnvel líðan. Allt hefur þetta áhrif á merkinguna sem sá eða sú les 

úr tákninu.11 

                                                
9 Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, Reglugerðasafn, Sótt 12. desember 2017. 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/samgonguraduneyti/nr/1092 
10 David Crow, Visible Signs, bls. 36. 
11 id., bls. 38. 

Mynd 1: Skilti sem segir til um 
umferðarljós. 
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Þessi þáttur vegur þungt þegar kemur að merkingu lita og sessi þeirra í hinum ýmsu 

samfélögum og menningarheimum. David Crow lýsir því vel. Í vestrænum löndum er 

svartur til að mynda tákn sorgar og dauða. Þar klæðist fólk svörtu í jarðarförum og 

íþróttamenn bera svart band í leikjum þegar minnst er einhvers sem fallið hefur frá. Þessi 

notkun á svörtum er lærð hegðun. Aftur á móti fer hvítur með svipað hlutverk sums staðar í 

Austur-Asíu eins og í Kína til dæmis. Þar er hvítur tákn sorgar og dauða og mikið notast 

við hann þegar útfarir fara fram, á meðan fólk á Vesturlöndum notar hvítan mikið þegar 

brúðkaup eiga sér stað.12 Merking hakakrossins er svipað tilfelli. Í hinum vestræna heimi er 

hakakrossinn tákn Hitlers og gyðingahaturs, en í Asíu er hakakrossinn notaður víða með 

mismunandi merkingu. Til dæmis er hakakrossinn notaður mikið á Indlandi sem 

sólartákn.13 

1.3. Mýta 
Roland Barthes greip keflið frá Ferdinand de Saussure og tók táknfræðina ennþá lengra á 

sjöunda áratugnum. Hann tók hugmyndir Saussure og skoðaði þær frá sjónarhorni 

lesandans, samspilinu milli hans og táknanna. Ekki bara þegar lesandi rýnir í orð, heldur 

líka hvernig hann skilur myndir, hljóð, hegðun og alla aðra hluti sem geta verið tákn á 

einhvern hátt og hafa merkingu.14 Barthes vildi að við værum meðvitaðri um tákn og 

merkingu þeirra, fá okkur til að skoða þætti í okkar samfélagi og menningu sem við tökum 

nú þegar sem sjálfsögðum hlut. Hann kallaði það mýtur (e. myth), menningarleg tákn sem 

virðast fá eina algjöra merkingu sem yfirgnæfir aðra merkingarmöguleika táknsins. Eins og 

Barthes lýsir, verða mýtur til þegar tákn glata uppruna sínum og sögu vegna nýrrar 

merkingar sem er svo afgerandi að hún er hreinlega talin „náttúruleg“ merking táknsins.15 

Mýta er í raun tilviljanakennt merkingasamband þar sem tákn er svipt merkingarfjölbreytni 

sinni og því fengin ein og algjör merking í staðinn. Og er hún oft neikvæð og blekkir 

almenning.  

Hið þekkta íkon Marlboro-maðurinn (e. Marlboro Man) er til dæmis mýta. Upp úr 

1920 framleiddu Marlboro sígarettur með filteri sem ætlaðar voru konum, en á þessum 

tíma voru sígarettur yfirleitt filterslausar. En um miðja síðustu öld, þegar ýmsar rannsóknir 

komu í ljós varðandi heilsuskaða sem sígarettur ollu, var fólk knúið til að leita meira í 

                                                
12 David Crow, Visible Signs, bls. 38. 
13 „Swastika,“ Encyclopedia Britannica, sótt 11. desember 2017. https://www.britannica.com/topic/swastika  
14 David Crow, Visible Signs, bls. 62. 
15 id., bls. 68. 
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sígarettur með filteri. En það þótti ekki jafn karlmannlegt og að reykja filterslausar 

sígarettur. Marlboro greip tækifærið og hóf að breyta ímynd sinni svo að þeirra sígarettur 

með filteri gætu höfðað til karlmanna. Í því ferli var Marlboro-maðurinn skapaður.16 

Jón Karl Helgason minnist á Marlboro-manninn í tímaritröðinni 1005 þar sem hann 

lýsir hvernig neytandinn Þráinn upplifir tóbaksauglýsingar Marlboro. Marlboro-maðurinn 

var tákn þess karlmannlega, tákn frelsis og útivistar. Hann átti að tengja við bandaríska 

drauminn sem felur í sér landnám og sjálfstæði. En Marlboro-maðurinn seldi ekki aðeins 

sígarettur, heldur líka ákveðinn lífstíl, sem neytandann dreymir um að upplifa. Jón Karl 

lýsir því þegar Þráinn fréttir að kappinn sem leikið hafði Marlboro-manninn öll þessi ár 

væri látinn af völdum krabbameins. Þá fagna heilbrigðisyfirvöld þar sem hægt er að nota 

fréttina sem áróður gegn reykingum. Marlboro brást við og blés upp frjálsan heim og villt 

umhverfi Marlboro-mannsins. Með því að byggja á áratugum af auglýsingum Marlboro-

mannsins var nóg að sýna frjálsar veiðilendur bandaríska draumsins, sem varð jafnvel 

sterkari táknmynd frelsisins og hvetur fólk frekar til þess að reykja. Því „[í] þeim fær 

vörumerkið Marlboro merkinguna hreint og tært andrúmsloft,“ eins og Jón Karl orðar það 

fyrir hönd Þráins.17  

En í raun ættu Marlboro sígaretturnar að vera bein tenging við óheilbrigði, neyslu 

og lungnakrabbamein ef litið er framhjá þessari hugmynd um kúrekann. Í huga Barthes eru 

þessar mýtur afleiðing merkingar sem er komin frá þeim hópum samfélagsins sem stjórna 

tungumálinu og fjölmiðlum.18 Það má segja að það sé akkúrat tilfellið þegar þýski 

Nasistaflokkurinn gerði hakakrossinn að sínu tákni og notaði til þess bæði tungumálið og 

fjölmiðla. Oft eiga tákn sér lengri sögu og hafa jafnvel táknað eitthvað annað áður fyrr. 

Stundum gleymast líka fyrri merkingar tákna og er nánast engin leið að vita hver uppruni 

þeirra er,19 líkt og með hakakrossinn. 

2. Hakakrossinn sem tákn 

Hakakrossinn á sér langa sögu, lengri en margir gera sér grein fyrir. Ég hef tekið eftir því, 

er ég ræði umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, að fólk er mismeðvitað um að hakakrossinn 

                                                
16 „The Real Marlboro Man,“ The Atlantic, 17. febrúar 2015, Sótt 13. desember 2017 
https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/02/the-real-marlboro-man/385447/  
17 Jón Karl Helgason, Herra Þráinnı. 1005 tímaritröð, 3. tölublað, 7. hefti. (Reykjavík: Kind, 2015) bls. 115-
116. 
18 David Crow, Visible Signs, bls. 68. 
19 ibid. 
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er ekki uppfinning þýska Nasistaflokksins, heldur ævafornt tákn sem haft hefur ýmsar 

merkingar. En merking hans er og hefur bæði verið af hinu góða og illa. Því langar mig að 

fara stuttlega í gegnum sögu hakakrossins í ljósi táknfræðinnar. 

2.1. Forsaga hakakrossins 
„Fá tákn hafa haft jafn mikil áhrif á mannkynið og hakakrossinn,“ skrifar Steven Heller í 

bók sinni um þetta ævaforna tákn.20 Orðið svastika kemur upprunalega úr sanskrít og þýðir 

velferð (e. well being) eða gæfa (e. good fortune). Elsta skráða dæmið um notkun orðsins 

svastika er þó um tvö þúsund árum yngra en fyrsta þekkta dæmið um notkun táknsins á 

Indlandi.21 

Steven Heller segir frá manni að nafni Thomas Wilson (1832-1902) í bókinni og 

segir hann vera þann fræðimann sem hefur lagt sig mest fram við að draga fram uppruna 

hakakrossins.22 Wilson lýsir því í riti sínu um hakakrossinn að einföld tákn, eins og strik, 

hringur, þríhyrningur og kross, hafi verið uppgötvuð margsinnis, víðsvegar um heiminn og 

haft mismunandi þýðingu fyrir ýmsa hópa fólks. En hakakrossinn er mögulega eitt fyrsta 

táknið til að eiga sér einn uppruna og hafa haft ákveðna merkingu til að byrja með og 

berast síðar manna á milli þar til táknið hafði, líklega með nýja merkingu, hringað 

jörðina.23 Ekki ósvipað og gerist í hvísluleik, þegar einn aðili hefur leikinn með því að 

hvísla ákveðnu orði í eyra næsta manns svo að aðrir heyri ekki og svo gengur orðið áfram á 

sama hátt þar til orðið er komið hringinn. Oft týnist upprunalega orðið á leiðinni og 

eitthvað nýtt orð kemur upp úr síðasta aðila hringsins. 

Sagn- og verkfræðingurinn Edward Butts, sem Steven Heller minnist einnig á í bók 

sinni um hakakrossinn,24 heldur því fram að táknið hljóti að vísa til einhverskonar 

ómissandi tóls frá fornöld sem var svo nauðsynlegt að táknið (hakakrossinn) varð til og 

dreifðist samhliða útbreiðslu þessa mikilvæga verkfæris.25 Ef þetta er rétt hjá Edward Butt 

þá má segja að upphaflega hafi hakakrossinn ekki haft symbólíska (e. symbolic) merkingu 

fyrir fólki, heldur beinlínis verið um íkon (e. icon) að ræða. 

                                                
20 Steven Heller, The Swastika: Symbol Beyond Redemption, (New York: Allworth Press, 2008), bls. 19. 
21 id., bls. 20. 
22 ibid. 
23 Thomas Wilson, „The Swastika: The Earliest Known Symbol, and its Migrations; With Observations on 
the Migration of Certain Industries in Prehistoric Times,“ United States, National Museum, annual Report, 
(1894): bls. 764. 
24 Steven Heller, The Swastika, bls. 22. 
25 Edward Butts, Statement No. 1, (Kansas City: Franklin Hudson Publishing co., 1908), bls. 9-10. 
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En þrátt fyrir að þekkja ekki endilega uppruna hakakrossins sjálfs, þá hefur táknið 

komið víða við og táknað ýmislegt. Á Indlandi má finna hakakrossinn í fótspori Búdda, en 

þar táknar hann hjól laganna (e. the wheel of law).26 Á Englandi og Skotlandi var 

hakakrossinn tákn fyrir gæfu og jákvætt upphaf27 og í norrænum samfélögum stóð táknið 

fyrir Mjölni, hamar þrumuguðsins Þórs.28 

 Hakakrossinn var mikið notaður í merki og myndskreytingar. Á Íslandi má t.d. sjá 

hakakrossinn í gömlum merkjum íþróttafélagsins Þórs í Vestmannaeyjum (sjá mynd 2) og 

Hins íslenzka bókmenntafélags (sjá mynd 3) upp úr 1900. Einnig notaði Eimskipafélag 

Íslands hakakrossinn sem merki árið 1914, eins og sjá má á spilastokki (sjá mynd 4) frá 

félaginu sem er afar líkur grafísku útliti þýska Nasistaflokksins. Í öllum þessum tilfellum 

af notkun hakakrossins má flokka tengsl táknsins og merkingar þess sem symból (e. 

symbol). Þ.e.a.s. að lærð þekking á merkingu táknsins hverju sinni sé nauðsynleg svo að 

notkun þess nái tilgangi sínum. Það liggur einfaldlega í augum uppi að merking 

hakakrossins hafi verið mjög fjölbreytt allt frá upphafi. En á 20. öldinni má líta svo á að 

hakakrossinn glati symbólískri (e. symbolic) fjölbreytni sinni með þeim afgerandi 

atburðum sem áttu eftir að eiga sér stað í seinni heimsstyrjöldinni í skugga hans. 

2.2.Hakakrossinn fær nýja merkingu 
Árið 1920 var Nasistaflokkurinn stofnaður í Þýskalandi. Hakakrossinn var aðalmerki 

flokksins og varð því miðpunktur áróðursvélar nasista og alls grafísks útlits sem flokkurinn 

                                                
26 Steven Heller, The Swastika, bls. 28. 
27 id., bls. 8. 
28 id., bls. 28. 

Mynd 2: Hakakrossinn í gömlu 
merki íþróttafélagsins Þórs í 
Vestmannaeyjum. 

Mynd 3: Hakakrossinn í merki 
Hins íslenzka bókmenntafélags á 
bókverki árið 1922. 

Mynd 4: Gamall spilastokkur frá 
því að Eimskipafélag Íslands notaði 
hakakross sem merki sitt. 
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framleiddi til ársins 1945. Nasistar sóttu hakakrossinn í forna menningu, en Hitler sagði 

hakakrossinn vera tengingu við Indó-Evrópumenn og yfirburði þeirra yfir semítum 

(gyðingum og aröbum). Fornleifafræðingurinn Heinrich Schliemann taldi, við fund sinn á 

Tróju, að hakakrossinn ætti uppruna sinn að rekja til Indó-Evrópu.29 En hakakrossinn hafði 

um einhvern tíma verið hengdur við hugmyndir um hreinan kynstofn Aría. Hugmyndir 

Hitlers um yfirburði hins „hreinræktaða“ indó-evrópska kynstofns, Aría, yfir aðra, settust 

að til frambúðar í merkingu hakakrossins sem átti eftir að verða tákn helfarar gyðinga.30 

Er þýski Nasistaflokkurinn tók við völdum hófst hann handa við að þrengja að 

lífsgæðum þýskra gyðinga og varð veruleg skerðing á réttindum þeirra í Þýskalandi í 

kjölfar Nürnberglagana árið 1935. Þá var þeim óheimilt að ganga í háskóla, þeir máttu 

ekki sinna ýmsum störfum eða vera í hjónabandi með fólki af hinum „hreinræktaða“ 

kynstofni Þjóðverja.31 Þremur árum síðar, kvöldið 9. nóvember 1938, fóru þyrpingar 

nasista, bæði sérsveitarmenn og óbreyttir borgarar, út að næturlagi og brutu og brömluðu 

um 7000 verslanir og fyrirtæki á vegum gyðinga og kveiktu í um eitt þúsund bæna- og 

samkomuhúsum gyðinga um allt Þýskaland og Austurríki. Um 90 gyðingar voru myrtir og 

30 þúsund gyðingar voru fluttir í fangabúðir. Árið 2013, er 75 ár voru liðin frá þessum 

atburðum, lítur fréttaritari RÚV til baka og kemur með óhugnanlega lýsingu frá þessari 

nótt: 
 
Níðingsskapurinn náði hámarki […] þegar lýðurinn réðist inn á barnaspítala fyrir 
gyðingabörn. Börnin hlupu berfætt í náttfötunum yfir göturnar þaktar glerbrotum, 
tryllt af ótta. Hjúkrunarfólki, læknum og aðstandendum var misþyrmt og spítalinn 
lagður í rúst.32 
 

Þessi atburður dregur nafn sitt af öllu því gleri sem var brotið, kristalsnóttin, og setur mark 

sitt á upphaf helfarar gyðinga og skipulagðra ofsókna í garð þeirra.33 

Í september, árið 1939, ráðast Þjóðverjar inn í Pólland, sem markar upphaf 

heimsstyrjaldarinnar síðari. Gyðingar voru einangraðir frá fjöldanum og safnað saman í 

viss hverfi þar sem þeir lifðu við ómannúðleg lífsskilyrði. Árið 1941 fer svo hin endanlega 

aðgerð af stað, útrýming allra gyðinga. Stórflutningar voru á gyðingum í útrýmingarbúðir 

                                                
29 „Hver er saga nasistamerkisins eða hakakrossins?,“ Vísindavefurinn, 28. nóvember 2005, sótt 26. 
nóvember 2017, https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5437  
30 Steven Heller, The Swastika, bls. 11. 
31 Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir, Íslands- og mannkynssaga NB II: Frá lokum 18. aldar til 
aldamóta 2000, (Reykjavík: Nýja Bókafélagið ehf., 2003), bls. 203. 
32 „75 ár frá Kristalsnóttinni,“ RÚV, 8. nóvember 2013, sótt 26. nóvember 2017, http://www.ruv.is/frett/75-
ar-fra-kristalsnottinni  
33 ibid.  
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þar sem þeim var vísað í sturtuklefa til þrifnaðar, en í stað vatns var gasi dælt inn í 

einangraða klefana í gegnum sturtuhausana. Sex milljónir gyðinga létu lífið í helförinni34 

og talið er að yfir 50 milljónir hafi dáið, hermenn og óbreyttir borgarar, af völdum 

stríðsins.35 

 Stríðinu lauk árið 1945 og í Þýskalandi var það kallað árið núll þar sem fjöldi fólks 

taldi sig þurfa „byrja upp á nýtt“.36 Að stríði loknu var notkun hakakrossins bönnuð í 

Þýskalandi og var hann tekinn niður alls staðar í Evrópu, prent, fánar og klæðnaður, öllu 

tortímt. Prófessorinn Malcolm Quinn segir að sú afgerandi hreinsun sem fór fram á merki 

nasista, hafi hjálpað til við að styrkja tengingu hakakrossins við nasista, í stað þess að leyfa 

tákninu að verða einungis sögulegt. Til er upptaka af því þegar hakakrossinn á toppi 

Nürnberg-leikvangsins var sprengdur upp (sjá myndir 5-7). Það er ákveðin vísun í endalok 

nasista í Þýskalandi og upphaf ríkjandi tengingar Vesturlandabúa á hakakrossinum við 

hugmyndir nasista. Það má ekki gleyma því að umfang ódæðisverka nasista varð ekki 

umheiminum að fullu ljóst fyrr en að loknu stríði.37 Það var ekki einungis gengið í aðgerðir 

til að taka niður merkið sjálft heldur gerði kanadíska ríkisstjórnin tilraun til þess að breyta 

nafni bæjarins Swastika yfir í það að heita Winston í höfuðið á Winston Churchill, 

forsætisráðherra Bretlands í stríðinu.38 Svo sterkt var táknmið hakakrossins orðið. 

Í kjölfar þessara atburða sem fóru fram í stríðinu í skugga hakakrossins má vera að 

merking hans hafi farið frá því að vera symbólísk (e. symbolic) og fjölbreytt, yfir í það að 

vera íkonískt (e. iconic) tákn. Það er sérkennilegt í ljósi þess að hakakrossinn er langt frá 

því að vera íkon, þó að hann skírskoti til ofsókna á gyðingum, þá er hann ekki augljós 

mynd af þeim atburðum – eða hvað? En með því að nota hugtak Barthes um mýtu má segja 

að merking hakakrossins hafi svo sterk tengsl við harmleik seinna stríðs að táknið sé orðið 

að mýtu. 

                                                
34 Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir, Íslands- og mannkynssaga NB II, bls 203-204. 
35 id., bls. 213. 
36 ibid. 
37 Steven Heller, „Reviewed Work(s): The Swastika: Constructing the Symbol by Malcolm Quinn,“ The MIT 
Press 11, nr 3 (haust 1995), bls. 82. 
38 Steven Heller, The Swastika, bls. 151. 

Myndir 2-7: Skjáskot úr myndbandi þegar hakakrossinn á toppi Nürnberg-leikvangsins var sprengdur upp. 



 

11 

3. Hakakrossinn á okkar dögum 

Það að heyra orðin hakakross og svastika, eða sjá táknið, vekur ugg hjá íbúum vestrænna 

samfélaga, jafnvel þó að það sé 60 árum eftir að seinni heimsstyrjöldinni lauk. Fólk tengir 

táknið samstundis við Hitler, nasisma, helför gyðinga og allan þann harmleik sem gekk yfir 

rétt fyrir miðja síðustu öld. Ein afleiðing atburða seinni heimsstyrjaldarinnar er lítil sem 

engin notkun á hakakrossinum í vestrænum löndum. Enda sér fólk þar beina tengingu milli 

hakakrossins og nasisma, sem er í raun skilgreining á mýtu (e. myth). Táknfræðin gerir 

okkur kleift að skoða hakakrossinn sem afstætt tákn – en hvernig eigum við að umgangast 

það? 

3.1.Er hakakrossinn mýta? 
Þegar litið er á hakakrossinn í táknfræðilegu ljósi myndi skilgreining táknsins að öllum 

líkindum vera symból (e. symbol), þar sem merkinguna á bak við hakakrossinn þarf að 

læra. Hún er ekki náttúruleg eða rökrétt. Ekkert í tákninu gefur þessa illu merkingu til 

kynna. Rétt eins og enga rökrétta tengingu er að finna á hálfétnu epli og tölvu. Þannig að  

táknunarferlið (e. semiosis) eða samspil rýnanda og táknsins er einnig mikilvægt, því 

menning og samfélag sem viðkomandi kemur frá ræður því hvernig hann eða hún túlkar 

hakakrossinn. En aftur á móti má færa rök fyrir því að hakakrossinn sé farinn frá því að 

vera symból yfir í það að verða mýta þar sem þessi merking er afleiðing ímyndar sem þýski 

Nasistaflokkurin skapar. 

Atburðir síðari heimsstyrjaldarinnar höfðu svo gríðarleg áhrif á samfélög, bæði 

vestræn og í öðrum hlutum heimsins, að þeir eru nánast almenn vitneskja. Í Evrópu er talað 

um seinna stríð í kennslubókum og ásamt því fær fólk einnig upplýsingar um seinni 

heimsstyrjöldina alls staðar að, úr kvikmyndum eða daglegu tali heitra potta 

Vesturbæjarlaugarinnar. Hvort sem það lifði tímamótin 1940 eða fæddist árið 2000, þá er 

þessi áhrifamikli kafli 20. aldar almenn vitneskja. 

Seinni heimsstyrjöldin, áhrif og afleiðingar hennar eru partur af samfélaginu öllu, 

ekki bara hluta þess. Öll þau illvirki sem áttu sér stað í seinna stríði áttu upptök sín í 

skugga svarta hakakrossins, römmuðum inn í hvítan hring á alrauðum fleti. Ef vísa á í 

atburði seinni heimsstyrjaldarinnar væri auðveldlega hægt að sýna mynd af hakakrossinum 

og takmarki væri náð. Möguleiki er á því ef viðkomandi myndi vilja vísa í Adolf Hitler, 

væri auðveldara að sýna hakakross nasista heldur en mynd af Hitler sjálfum. Svo sterk eru 

tengsl hakakrossins (táknmynd) á milli Hitlers, gyðingahaturs og blóðsúthellinganna í 

seinni heimsstyrjöldinni. Hakakrossinn er þó til í ýmsum ólíkum myndum. Samt sem áður 
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hefur hið illa svo sterk áhrif að það hefur yfirgnæft jákvæðar merkingar annarra hakakrossa 

síðustu 70 ár. Hakakrossinn eins og þýski Nasistaflokkurinn notaði hann er til dæmis 

frábrugðinn hakakrossinum sem Eimskipafélag Íslands notaði sem tákn Mjölnis og valdið 

hefur miklum misskilningi í gegnum árin. Skiptir þá engu þótt hakakross 

Eimskipafélagsins halli öðruvísi en hakakross nasista. 

  Dæmi um það er frétt á baksíðu Morgunblaðsins 5. október 

2004 með fyrirsögninni „Gyðingahatur í landi elds og ísa“. Þar segir 

Morgunblaðið frá aðsendri grein Arnolds Eisens til ísraelska 

dagblaðsins Israelinsider. Fjallaði geinin um upplifun Eisens og 

kærustu hans, Söru, á Íslandi. En sagt er frá því „hvernig hann hafi 

fengið að kenna á andúð á gyðingum“. Það sem olli þessari ólýsanlegu 

tilfinningu að sögn Eisens var hakakross á toppi hvítrar byggingar á 

horni Pósthússtrætis og Tryggvagötu, sem var áður höfuðstöðar 

Eimskipafélags Íslands.39 (sjá mynd 8) 

Merking tákna getur breyst og sömuleiðis skilgreining þeirra. Í þessu tilfelli er ferli 

sett af stað af mannavöldum (þýska Nasistaflokknum) sem veldur því að táknmyndin (e. 

signifier) eða hakakrossinn fær svo sterka tengingu við atburði seinni heimsstyrjaldarinnar 

að samfélagið telur hana vera náttúrulega. Sem er í raun blekking. Þar með er merking 

hakakrossins sem varð til um miðja síðustu öld skáldskapur mannsins sem samfélagið 

ruglar saman við það náttúrulega, sem Roland Barthes kunni einmitt svo illa við. Eins og 

minnst var á fyrr, vildi Barthes að við litum á þætti samfélagsins sem hafa tilbúna 

merkingu, eða mýtur í menningu okkar. Örlög hakakrossins falla vissulega undir lýsingu 

Barthes á mýtu. Hakakrossinn hafði góða og jákvæða þýðingu, eins og oft hefur komið 

fram, en fékk á sig nýja og algjöra neikvæða merkingu í kjölfar atburða seinni 

heimsstyrjaldarinnar.40 

Í raun er ekkert nasistalegt við hakakrossinn. Hvernig við túlkum merkingu 

hakakrossins veltur algjörlega á því hvort við samþykkjum þær reglur sem samfélagið 

hefur skapað eða skáldað handa okkur. En sú vangavelta getur farið mun lengra, því í raun 

er allt sem ekki kemur af náttúrunar hendi ekki til. Guðir, landamæri, gjaldmiðlar, 

mannréttindi og lög, er allt skáldskapur. Þessir þættir eru allt hlutir sem þjappa samfélaginu 

saman og gerir því kleift að virka og vaxa.41 Eins og íslenski fáninn er tákn skapað af 

                                                
39 „Gyðingahatur í landi elds og ísa,“ Morgunblaðið, 5. október 2004, bls. 52. 
40 David Crow, Visible Signs, bls. 68. 
41 Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind, (London: Vintage, 2011), bls. 31. 

Mynd 8: Hakakross á toppi 
byggingar sem var áður 
höfuðstöðvar Eimskipafélags 
Íslands hefur valdið 
misskilningi. 
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mönnum sem bindur íslensku þjóðina saman. Svipað hlutverk hefur hakakrossinn, að 

sameina þá sem aðhyllast hugmyndir Hitlers, og sameinar um leið andstæðinga þessara 

hugmynda líka. Þrátt fyrir að hakakrossinn sé mýta í vissu samhengi, getur verið að 

hlutverk hans sem mýta sé mikilvæg. 

3.2. Notkun hakakrossins 
Malcolm Quinn segir í bók sinni, The Swastika: Constructing the Symbol, frá þeirri 

hugmynd hvort möguleiki sé á því að þolendur og/eða afkomendur þolenda þeirra atburða 

sem hakakrossinn stendur fyrir muni einn daginn geta notast við táknið í jákvæðri og 

útúrsnúinni merkingu. Þá bendir hann á orðið nigger (ísl. negri), annað tákn sem á stóran 

þátt í sögunni. Nigger var notað var yfir þeldökka þræla sem fluttir voru frá nýlendum 

Afríku yfir til Ameríku á 18. og 19. öld. Í kjölfarið varð táknið bein tenging við 

kynþáttafordóma.42 Þegar vísað er í orðið nigger er oft talað um „n-orðið“ sem sýnir 

hversu afgerandi merkingu táknið fékk, að sumt fólk kýs að vísa í orðið nigger með því að 

segja einungis upphafsstaf þess. Með tímanum hefur ímynd táknsins breyst að vissu leyti, 

en í dag er það sums staðar viðurkennt að þeldökkt fólk notast við orðið nigga þegar það 

ávarpar annað þeldökkt fólk. Svo það má segja að afkomendur þolenda orðsins hafi eignað 

sér orðið og snúið neikvæðri merkingu þess til hins betra. Gott dæmi um nýja merkingu 

orðsins er lagið My Nigga flutt af röppurunum YG, Rich Homie Quan og Jeesy. En þar tala 

þeir um hversu vænt þeim þyki um vini sína og að þeir myndu gera nánast hvað sem er 

fyrir þá, og kalla þá my niggas (ísl. negrarnir mínir). En í þessu tilfelli er orðið nigga tákn 

sem merkir vinur eða bróðir.43  

Quinn segir það þó ekki geta gerst, að hakakrossinn geti aftur orðið symból fyrir 

gæfu og velferð og bætir við að það eigi ekki að gerast. Heldur eigi hakakrossinn að vera 

tákn sem minnir okkur á atburði síðari heimsstyrjaldarinnar. Og vitnar Quinn í Adolf Hitler 

sem segir hakakrossinn „vera og muni alltaf vera and-gyðinglegur (e. anti-Semitic)“.44 

Erum við þá, með því að nota táknið ekki, að styrkja íkoníska tengingu hakakrossins við 

helför gyðinga? Ef svo er, þarf það að vera slæmt? 

                                                
42 Steven Heller, „Reviewed Work(s),“ bls. 81. 
43 „My Nigga - YG,“ Genius, sótt 3. desember 2017, https://genius.com/Yg-my-nigga-lyrics  
44 Steven Heller, „Reviewed Work(s),“ bls. 81. 
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  Það eru þó ekki allir á því máli að forðast notkun 

hakakrossins í vestrænum löndum. Listamaðurinn 

ManWoman var á bak við grasrótarhreyfingu sem kallaðist 

Vinir svastikunar (e. The Friends of the Swastika). Hann vildi 

að hakakrossinn myndi endurheimta sakleysi sitt (sjá mynd 

9). Hann segir hreyfinguna ekki fela í sér fordóma og ber 

virðingu fyrir atburðum seinni heimsstyrjaldarinnar. En hann 

telur langa og fjölbreytta sögu hakakrossins yfir nokkur 

þúsund ár ættu að hafa meira vægi en áhrif notkunar þýska 

Nasistaflokksins á tákninu í nokkra áratugi. ManWoman vill 

snúa merkingu hakakrossins frá hinu illa45 svo að táknið geti 

látið gott af sér leiða á ný í vestrænni menningu, líkt og það 

gerir í Austurlöndum. 

En þar sem saga hakakrossins nær yfir svo langt skeið, þá þarf kannski annað langt 

skeið áður en hakakrossinn getur aftur orðið gæfutákn í vestrænni menningu. Ekki bara svo 

að þolendur og afkomendur þeirra geti tekið táknið í sátt, heldur líka fyrir samfélagið að 

útrýma gyðingahatrinu sem hakakrossinn er tengdur við í dag. Á vef RÚV er frétt frá 28. 

febrúar, 2017, um vaxandi gyðingahatur í Bandaríkjunum. Í borginni New York höfðu 28 

hatursglæpir gegn gyðingum verið skráðir á fyrstu sex vikum ársins, sem var tvöfalt meira 

en á sama tímabili árið á undan. Forseti Bandaríkjanna, Donald Trump, hefur fengið mikla 

gagnrýni fyrir að standa ekki við bakið á gyðingum og líta sumir á Trump sem einn 

stuðningsmanna gyðingahaturs og er hann notaður í áróðri nýnasista í Bandaríkjunum.46  

Hreyfing nýnasista, hvítra þjóðernissinna og kynþáttahatara í Bandaríkjunum 

kallast hitt hægrið (e. alt-right). Hún heldur gyðingahatri lifandi með áróðri í ýmsum 

myndum. Framúrstefnulegar áróðursatlögur hins hægrisins eru settar fram í gegnum 

veraldarvefinn. Einnig hefur myndast tónlistarstefna sem kennd er við hitt hægrið og 

dregur nafn sitt af fasisma og kallast fashwave (ísl. fas-bylgjan).  

                                                
45 Steven Heller, The Swastika, bls. 150-152. 
46 „Vaxandi Gyðingahatur í Bandaríkjunum,“ RÚV, 28. febrúar 2017, 13. desember 2017, 
http://www.ruv.is/frett/vaxandi-gydingahatur-i-bandarikjunum 

Mynd 9: Bókin Gentle Swastika: 
Reclaiming the Innocence eftir ManWoman 
þar sem lagt er upp úr því að hakakrossinn 
endurheimti sakleysi sitt. 
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     Fashwave er raftónlist sem fær innblástur frá níunda áratugnum 

og gömlum tölvuleikjatónum. Davíð Roach Gunnarsson fjallar um þessa 

senu og birti grein á vef RÚV í september, 2017. Í kringum bylgjuna og í 

áróðursmyndum sem fylgja senunni er notast við hönnun sem minnir á 

menningu popplistar síðustu áratugi, en það má segja að ímynd þessa 

hóps nýnasista og kynþáttahatara hafi áður fyrr frekar verið bendluð við 

pönk og metaltónlist. Nú má finna myndir á netinu þar sem hakakrossinn 

er notaður sem tákn nasismans í fjólubláum, bleikum og grænum 

neonlitum en ekki svörtum, hvítum og rauðum líkt og hjá þýska 

Nasistaflokknum forðum47 (sjá myndir 10 og 11). Eins og sést á 

myndunum hér, er útlit efnis hins hægrisins og fashwave til dæmis ekki 

ólíkt útliti poppplötunar Starboy, með kanadíska tónlistarmanninum The 

Weeknd, sem gefin var út í nóvember, 2016 (sjá myndir 12 og 13).  

Þeir sem aðhyllast enn í dag hugmyndir Hitlers vinna að útbreiðslu hreyfingarinnar 

og áróðri í skugga hakakrossins, líkt og Hitler forðum. Nýnasistar gera hakakrossinn að 

sínu tákni og, eins og sýnt var áðan, laga útlitið að samtímanum. Þó að einn leiðtogi eins 

og Hitler sé ekki sjáanlegur, þá er Donald Trump nokkurn veginn settur í hlutverk 

fyrirmyndarinnar án opinbers samþykkis hans. Senunni er ekki stýrt af einni hendi, en  

nýnasistar hafa getað stillt strengi sína saman í spjallborðum veraldarvefsins. Inn á þau 

                                                
47 „Hitt hægrið, poppmenning og nasistadiskó,“ RÚV, 2. september 2017, sótt 27. nóvember 2017, 
http://www.ruv.is/frett/hitt-haegrid-poppmenning-og-nasistadisko  

Mynd 10: Hakakrossinn 
undir áhrifum fashwave. 

Mynd 11: Hakakross þýska 
Nasistaflokksins. 

Mynd 13: Auglýsing fyrir tónleikaferðalag í 
tilefni plötunar Starboy með The Weeknd. 

Mynd 12: Áróðursmynd í anda flashwave. 
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mæta þeir sem aðhyllast stefnu hins hægrisins (e. alt-right) og „upplifa sig sem töff og 

hluta af jaðarmenningu í andstöðu við ríkjandi kerfi – eins og hipparnir á 7. áratugnum“.48 

Hakakrossinn lifir enn sem tákn nasisma og gyðingahaturs á Vesturlöndum. 

Ýmislegt getur valdið því að sterk tengsl hakakrossins við hið illa haldist á Vesturlöndum. 

Tilgátur um þá áhrifavalda eru mögulega notkun táknsins hjá þeim sem aðhyllast enn 

hugmyndir Hitlers og/eða hin mikla meðvitund um að nota ekki táknið. Svo telur 

undirritaður eina viðurkennda notkun hakakrossins vera til. Það er notknun táknsins í 

framleiddu efni tengdu seinni heimsstyrjöldinni, eins og í kennslubókum, módelgerð eða 

kvikmyndum. Í gegnum slíkt efni lærir fólk einnig hver merking hakakrossins er á 

Vesturlöndum. Þar af leiðandi er ljóst að það er almenn vitneskja að þekkja samfélagslega 

samþykkta tengingu hakakrossins við atburði seinni heimsstryjaldarinnar og mikil 

meðvitund um hversu viðkvæm notkun hakakrossins er. 

Lokaorð 

Þegar höfundur ritgerðarinnar var ennþá að leita sér að ritgerðarefni rakst hann á gamlan 

spilastokk sem kom upp úr rykugum kassa ömmu hans. Spilastokkinn hafði Eimskipafélag 

Íslands látið framleiða á þeim árum sem hakakrossinn var merki þess og prýddi hann 

bakhlið allra spilanna. Hakakross Eimskipafélagsins var blár að vanda, en hann var 

rammaður inn í hvítan hring á rauðum fleti með gyllingu til skrauts. Með öðrum orðum; 

hönnun spilastokksins var nauðalík útliti mörkunar (e. branding) þýska Nasistaflokksins. 

Sem gerði það að verkum að höfundi brá í brún við að sjá spilastokkinn þar sem hann var 

sannfærður um að hugmyndir nasista hefðu aldrei náð inn á heimili ömmu hans. 

Merkilegt þótti höfundi hversu mikil líkindi voru þarna á milli og vaknaði upp sú 

spurning hvort möguleiki væri að Eimskipafélagið gæti einn daginn tekið hakakrossinn 

aftur upp sem merki sitt. Eftir að hafa farið yfir sögu hakakrossins í ljósi táknfræðinnar og 

fengið nasasjón af þeim atburðum sem hakakrossinn stendur fyrir í vestrænni menningu, 

ásamt þeirri staðreynd að gyðingahatur er enn til í heiminum, er hægt að álykta að notkun 

hakakrossins verði ekki möguleg í jákvæðri merkingu í náinni framtíð vestrænnar 

menningar. 

Þó að undirritaður þekki sögu helfarar gyðinga átti hann sjálfur erfitt með að setja 

frásögn af henni á blað. Svo óhugnanlegir voru atburðir seinna stríðs. Að öllum líkindum 

                                                
48 „Hitt hægrið, poppmenning og nasistadiskó.“ 



 

17 

hefði það ekki skipt máli hvaða meinlausa tákn þýski Nasistaflokkurinn notaði. Táknið 

hefði alltaf glatað upprunalegri merkingu sinni í vestrænni menningu og fengið á sig nýja 

og illa í staðinn í kjölfar slíkra illvirkja. 

Örlög skrípó-frosksins Pepe er hliðstæða við þá tilgátu að hvaða tákn sem er getur 

orðið fyrir barði illskunnar. Upprunalega átti Pepe sér saklaust hlutverk í myndasögu sem 

birtist á veraldarvefnum í upphafi 21. aldar þar sem hann er þekktur fyrir orð sín: „feels 

good man.“ Með tíð og tíma var hann notaður í alls kyns efni á vefnum þar til hitt hægrið 

(e. alt-right), hreyfing nýnasista og hvítra þjóðernissinna í Bandaríkjunum, hóf að nota 

hann í efni sitt á spjallborðum veraldarvefsins. En Pepe er nú tákn kynþáttafordóma og 

gyðingahaturs í Bandaríkjunum49 og er kominn á lista Anti-Defamation League, sem berst 

gegn gyðingahatri, yfir haturstákn.50 Þarna eru svipaðar hugmyndir sem svifta Pepe góðri 

merkingu sinni og þær sem hakakrossinn varð fyrir barðinu á. 

En þeir sem aðhyllast hugmyndir Hitlers eru ekki einir um að halda lífi í illri 

merkingu hakakrossins. Hún lifir og nýtist líka þegar hakakrossinn er notaður til þess að 

greina nýnasista og gyðingahatara frá þeim sem teljast góðir. Mögulega er það fyrir bestu, 

að þrátt fyrir sakleysi hakakrossins fái ill merking hans að lifa í fyrrnefndum tilgangi og til 

að minna okkur á atburði síðari heimsstyrjaldarinnar. Kannski er hakakrossinn nauðsynleg 

mýta, og er ef til vill mýta alls ills. 

  

                                                
49 „Pepe the Frog cartoonist forces withdrawal of ‘alt-right’ children’s book,“ The Guardian, 30. ágúst, 2017, 
sótt 13. desember 2017, https://www.theguardian.com/books/2017/aug/30/pepe-the-frog-cartoonist-forces-
withdrawal-of-alt-right-childrens-book 
50 „Pepe the Frog Meme Listed as a Hate Symbol,“ The New York Times, 27. september 2017, sótt 13. 
desember 2017, https://www.nytimes.com/2016/09/28/us/pepe-the-frog-is-listed-as-a-hate-symbol-by-the-
anti-defamation-league.html  



 

18 

Heimildaskrá 

Prentaðar heimildir:  

Butts, Edward. Statement No. 1. Kansas City: Franklin Hudson Publishing co, 1908. 

Cobley, Paul, Litza Jansz. Introducing Semiotics. Royston: Icon, 2004. 

Crow, David. Visible Signs: An Introduction to Semiotics in the Visual Arts. London: 
Bloomsbury, 2016. 

Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir. Íslands- og mannkynssaga NB II: Frá 
lokum 18. aldar til aldamóta 2000. Reykjavík: Nýja bókafélagið ehf., 2003.  

„Gyðingahatur í landi elds og ísa.“ Morgunblaðið. 5. október 2004. 

Harari, Yuval Noah. Sapiens: A Brief History of Humankind. London: Vintage, 2011. 

Heller, Steven. „Reviewed Work(s): The Swastika: Constructing the Symbol by Malcolm 
Quinn.“ The MIT Press 11, nr 3 (haust 1995). 

Heller, Steven. The Swastika: Symbol Beyond Redemption. New York: Allworth Press, 
2008. 

Jón Karl Helgason. Herra Þráinn. 1005 tímaritröð, 3. tölublað, 7. hefti. (Reykjavík: Kind 
2015). 

Wilson, Thomas. „The Swastika: The Earliest Known Symbol, and its Migrations; With 
Observations on the Migration of Certain Industries in Prehistoric Times.“ United 
States National Museum, annual Report. 1894. 

 

Vefheimildir (ef þarf): 

The Atlantic. „The Real Marlboro Man.“ 17. febrúar 2015, sótt 13. desember 2017. 
https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/02/the-real-marlboro-
man/385447/  

Encyclopedia Britannica. „Charles Sanders Peirce.“ Sótt 11. desmeber 2017.  
https://www.britannica.com/biography/Charles-Sanders-Peirce 

Encyclopedia Britannica. „Swastika.“ Sótt 11. desember 2017. 
https://www.britannica.com/topic/swastika  

Genius. „My Nigga - YG.“ Sótt 3. desember 2017. https://genius.com/Yg-my-nigga-lyrics   

The Guardian. „Pepe the Frog cartoonist forces withdrawal of ‘alt-right’ children’s book.“ 
30. ágúst 2017, sótt 13. desember 2017. 
https://www.theguardian.com/books/2017/aug/30/pepe-the-frog-cartoonist-forces-
withdrawal-of-alt-right-childrens-book 

The New York Times. „Pepe the Frog Meme Listed as a Hate Symbol.“ 27. september 
2017, sótt 13. desember 2017. https://www.nytimes.com/2016/09/28/us/pepe-the-
frog-is-listed-as-a-hate-symbol-by-the-anti-defamation-league.html  



 

19 

Reglugerð um umferðarmerki og notkun þeirra, Nr. 289/1995, sbr. reglug. nr. 348/1998. 
Reglugerðasafn. Sótt 12. desember 2017, 
https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/samgonguraduneyti/nr/1092  

RÚV. „75 ár frá Kristalsnóttinni.“ 8. nóvember 2013, sótt 26. nóvember 2017.  
http://www.ruv.is/frett/75-ar-fra-kristalsnottinni  

RÚV. „Hitt hægrið, poppmenningin og nasistadiskó.“ 2. september 2017, sótt 27. 
nóvember 2017.  
http://www.ruv.is/frett/hitt-haegrid-poppmenning-og-nasistadisko 

RÚV. „Vaxandi Gyðingahatur í Bandaríkjunum.“ 28. febrúar 2017, sótt 13. desember 
2017. http://www.ruv.is/frett/vaxandi-gydingahatur-i-bandarikjunum  

Vísindavefurinn. „Hver er saga nasistamerkisins eða hakakrossins?“ 28. nóvember 2005, 
sótt 26. nóvermber 2017. https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5437 



 

20 

Myndaskrá 

Mynd 1: 
Umferðarljós. Sótt 12. desember 2017 á https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-
raduneytum/samgonguraduneyti/nr/1092 
 
Mynd 2: 
Hakakross í merki íslensks íþróttafélags. JPG. Sótt 12. desmeber 2017 á 
http://lemurinn.is/2013/04/03/hakakross-i-merki-islensks-ithrottafelags/  
 
Mynd 3: 
Hakakross í merki Hins íslenzka bókmenntafélags. JPG. Ljósmynd tekin af höfundi 
ritgerðar. 
 
Mynd 4: 
Spilastokkur frá Eimskipafélagi Íslands er félagið notaði hakakross sem merki sitt. JPG. 
Mynd tekin af höfundi ritgerðar. 
 
Myndir 5-7: 
Án titils. Skjáskot úr myndbandinu The End of Swastika. Sótt 12. desember 2017 á 
https://www.youtube.com/watch?v=PzEBp9EV2pg  
 
Mynd 8: 
Eimskipafélagshúsið við Pósthússtræti 2. JPG. Sótt 12. desember 2017 á 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/816044/  
 
Mynd 9: 
Gentle Swastika: Reclaiming the Innocence. Skjáskot af kápu. Sótt 12. desember 2017 á 
https://www.vice.com/sv/article/avn78e/manwoman-is-taking-back-the-swastika  
 
Mynd 10: 
Vaporwave swastika. Sótt 12. desember 2017 á 
https://www.minds.com/newsfeed/637226474012680211  
 
Mynd 11: 
Flag of the NSDAP (1920-1945). Sótt 12. desember 2017 á 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_NSDAP_(1920–1945).svg  
 
Mynd 12: 
Án titils. Sótt 12. desember 2017 á http://www.deathmetal.org/article/fashwave/ 
 
Mynd 13: 
Án titils. Sótt 12. desember 2017 á http://popglitz.com/the-weeknd-announces-starboy-
legend-of-the-fall-2017-world-tour-dates/  


