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til holdningsændringen var, ifølge Altingets brev til
kongen, at jøderne var driftige handelsfolk, der ikke prøvede at lokke andre over til deres tro. Så
vidt vides tog ingen jøder, hverken danske eller
udenlandske, imod dette helhiertede tilbud om bosættelse."

Antisemitter var der nok flere af end jøder i Island. En af dem var Islands Universitets første rektor, professor Bjorn M. Olsen (1850-1919). Som
ung forsker ved Københavns Universitet sendte
han epistler til det islandske tidsskrift pj1dolfur.
Han skrev en gang om et handelsfirma i Hunavatnssyssel i Nordisland som han kaldte "KøbmændenesJødeforsamlin g" : " Det er bemærkelses'
uærdigt at denne forening har ualgt et hebraisk naan,
og det

jødiske stråler ud

af alle

deres gøremåL."..

"Denne forening bører forskellige masker, men jøder
er altid let genkendelige på deres stemme. " Til en an-

den lærd islandsk filolog, Eirikur Magnirsson i
Cambridge, skrev han om sin afhandling: "Jeg har

afhandling om handelskompagniet
jeg forestiller mig, at de dan'
som
i Hunauatnssyssel,
ske købmænd ikke uil bliae begejstret for, men jeg er
interesseret i dette foretagende, eftersom jeg stammer
fra Hunaaatnssyssel. Denne afhandling uil bliue udinter

nos skreaet en

delt gratis derhjemme og den er nu

i tr1kken."' De

"jødiske" købmænd, som Professor Bjorn M. Olsen skrev om, var nok ikke mere jøder end han
var, og i nogle tilfælde skulle der ikke andet til end
at 6n købmand i foretagendet var jøde, før alle fik
stemplet "gydingur" i panden med den samme pietistiske kraft som hos salmeskjalden Hallgrimur P6tursson.

Der var dog også islandske verdensborgere,
der lagde et godt ord ind forjøderne i 1800'årenes
Island. Digteren Benedikt Gr6ndal boede ni år hos
familien Hartvigsen [Harrvigsohn] på Forhåbningsholms A116 i København og havde det ingen steder bedre end lige d6r. Han skrev "Maden var lige
som hos kristne mennesker, men man spiste aldrig
andet kød end d6t som var blevet slagtet af en jødisk slagter, og man måtte ikke stege i smØr, men i
et eller andet fedtstofl'. Digteren og amtmanden
Bjami Thorarensen (1786-1841) var også en udpræget filosemit, og skrev til professor Finnur Magnirsson (1781-1847) i København: "Det er godt at

Grækerne bliver sui juni [selvstændige] selvom de
er, og altid har været slyngler, for meget kan Europa takke denne nation, men jeg siger, at den ganske verden har mere at takke jøderne for." Thorarensen fortsatte med at citereJohan Ludvig Hei-

berg fra Kong Salomon og Jørgen Hattemager'. "Nå,
hvorfor kjæver man ikke Palæstina til dem?"'

I

slubringen af 1800-tallet var 80 % af handelen
i Island kommet på islandske hænder. På det tidspunkt var nogle få af de udenlandske agenter og
grossistlirmaer, som drev handel i Island, ejet af jø-

der. Her kan nævnes Amhejm, agenter fra Albert
Cohn, Gryn samt A. Henriques" & Zøylner.
Den ungarske læge, joumalist og jøde, Max

Nordau (Simon Maximilian Siidfeld 1843-1923),
kom til Island i 1874, hvor han skulle dække l00G
års jubilæet for bosættelse i Island. Landet blev en
stor skuffelse for Nordau, som skrev kort om sit
besøg i sin bog "Fra Kreml til Æhambra" (1880). I
et brev til familien skrev han, at det nok ville veere
bedre at være en hund i Pest end reisende i Island."'
I 1906 ankom høkeren Fritz He)'rnann Nathan
(1883-1942) til Island. Her blev han en fremgangsrig købmand og grosserer. Fritz Nathan stiftede i
l9l2 firmaet Nathan & Olsen i Reykjavik. Fritz
Nathan stiftede familie i 1917, men han indså hurtigt, at uden noget jødisk liv i Island, kunne han ikke blive boende der. Det førte til, at han slog sig
ned i København, men rejste frem og tilbage til Island og desuden Europa tfndt for at lave aftaler
for firmaet i Island. Han rejste derop i perioder
helt frem til 1935, da han brød med sine to kompagnoner og trak sin kapital ud af firmaet. Firmaet
gik godt indtil handelsrestriktioner blev indført i
l930eme og Nathan var i 1916-17 med til at bygge
Islands største hus, som den dag i dag har noget
majestætisk og kontinentalt over sig. Nathan &
Olsenhuset var med sine fem etager et af Islands
syv vidundere."
En anden ensom jøde, der bosatte sig i Island
var violinisten P.O. Bernburg. Også han kom til
Reykiavik i 1906. I et land, hvor musikinstrumenter var sjældnere end den varme solskinsdag, var
han og hans musik velkomne blandt Reykjaviks
bedre borgerskab. Tilværelsen som musikant skaf
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fede dog ikke brød på bordet, og P.O. Bernburg
måtte ernære sig som arbejder ved Petroleumskompagrriet i Reykjavik. Den islandske forfatter,

J6n Trausti beskrev orkesterleder Bernburg og
hans musik således: "I en årrøkke har jeg set ham i
kjole og huidt oppe ued orgelet i domkirken, huor han
forstørkede den ceremoni som fandt sted, med sit uiolinspil, og omtrent ln time senere har ai mødt ham i
sit arbejdstøj

i

sit slid med petroleum. Men huor end

man ser Bernburg, er han glad og smilende og sød ued

alle. Aldrig ser man nngen tegn på rodføstet bitterhed
eller liastræthed. Og alle steder udstråler han, at han
stammer

fra

bedre kår end huad er almindeligt

arbejdere, og at han har

i beskidt arbejdstøj

faet

for

bedre opdragelse. Endda

er et eller anden

fint prøg

oaer

mark. Da Danmark fo, ."*p"t l;rrti tS:A t.,t t""t
de sine grænser for de østrigske jøder, gjorde man
det få uger senere i Reykiavik. De flygtende jøders
vilkår i Island i l930erne var dog generelt værre
end andre udlændinges. Når arbejds- og opholdstilladelser blev givet til fremmede i l930emes depression, var der langt større chancer for ikkejøder, oftest tyskere og mennesker fra de nordiske
Iande, til at få lov til at opholde sig og arbejde i
Island end for jøder og andre ikke-nordisk" flygtninge."'
Mens Island Iukkede sine havne og indskrænkede erhverv til islandske hænder, satsede mange
islændinge på Hitler og nazismen som en mulighed

for at få op$,ldt deres hang til at løsrive sig fra Danmark. Tre islændinge, der var store beundrere af
nazismen, opsøgte i 1939 Friedrich Christian Prinz
zu Shaumburg-Lippe, for at bede ham om at påtage
sig rollen som Islands konge, i tilfælde af at lejligheden bød sig til et kongeskift. Prinsen, som gjorde

ham." Denne lovprisning af jøden Bernburg, som i
øvrigt var konverteret ved ægteskab med en pige
fra en af de danske slægter i Reykjavik, viser at
hans mystiske oprindelse åbenbart var et meget
spændende diskussionsemne i Reykjavik.
P.O. Bernburg var søn af grossererJulius Isaac
Liepmann (der ændrede navn til Bernburg).Julius
Bernburg besad utallige tillidsposter inden for handelsstanden og kulturlivet i København. Den fortabte søn, som havde måttet leve i fattigdom, efter
at han vendte familien i København ryggen, blev
en vellidt og populær borger i Island. Om den
unge Bernburg nogen sinde blev taget til nåde
igen ved vi ikke, men faren lod, mens han levede
og vist også efter sin død, årligt sende et bidrag til
den fattige musikant i Island. Pengene blev sendt
via Mosaisk Troessamfund og en provst i Reykjavik fik til opgave at aflevere det årlige stipendium. -

(Flokkur pj1ilernissinnø). Partiet blev dog aldrig populaert nok til at få pladser i Ætinget, og det gik i
sig selv og ind i andre partier i 1938. De førende
islandske nazister interesserede sig for den island-

-

i Island. Af gode grunde kunne de ikke gøre
jøder i Island til deres hoved{ender. Men de så jø-

gloriøs karriere i nazipartiet fra 1929 samt som embedsmand i Det Tredje Rige, tog skam sagen lige
så alvorligt som hans fornemme, islandske gæster,

der håbede på en snarlig tysk overtagelse af Island.
Prinsen gik til Gribbels, som godt kunne lide ideen,
ifølge prinsens skildring, som han udgav i en selvbiografi i 1952. Udenrigsminister Von Ribbentrop
aÅ.iste

imidlertid prinsens ærinde."

I 1933 blev der stiftet et lille parti af nazister,
som i 1934 udviklede sig til et regulært naziparti

ske racerenhed, sådan som så mange andre polifl-

FQgtningene kommer

og smides ud

Islændinges frygt for de fremmede blev ikke mindre i løbet af de første årtier af det 20. århundrede.
DCt til trods for at flertallet af købmænd og andre
påståede undertrykkere nu hovedsageligt var islæn-

dinge. Den øgede islandske nationalfølelse i beglndelsen af det 20. århundrede avlede muligvis mere
fremmedfrygt i samfundet end nødvendigt. Fremmedpolitikken i Island efter 1918, da landet fik
selvstyre, fulgte i store træk Iovgivningen i Dan-

kere

der og jødiske komplotter alle steder. Politikeren
Olafur Thors, der var søn af en vajsenhusdreng fra
København, ThorJensen, og som blev Islands rigeste mand, blev udråbt til "en ærværdig rabbiner" i en af de islandske nazisters pamfletter. Olafur Thors havde dog, så vidt vides, ikke noget 'Jødisk blod" i årerne.
De få jødiske flygtninge i Island havde ikke
nævneværdige problemer med de islandske nazi
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Men virkeligheden var endnu værre end Hans
Mann beskrev det i sin korte skildring. I november
1937 henvendte Hans Rottberger (Hans Manns
svoger) sig til det danske gesandtskab i Reykjavik
og bad om hjælp, fordi han og hans familie var
truet med udvisning. Han var blevet indklaget til
politiet i Reykjavik af en islænding, som mente at
Rottberger frarøvede ham markedet med sin produktion af lædervarer. En legationssekretær i det
danske gesandtskab i Reykjavik, C.A.C. Brun, som
også i andre tilfælde hjalp jøder i Island, forsøgte
at gøre hvad han kunne, fordi som han skrev i sin
dagbog: "Er Nazi's Jødepolitik maaske i Princippet

9
a

*

som anholdt Alfred Kempner for at være uden
midler. Han blev sendt med det første skib til Bergen i Norge. D6r nægtede myndighederne imidlertid at tage imod ham. Tilbage i Reykjavik forklarede Kempner, at han havde familie i København.
Ud skulle han, koste hvad det koste ville.

Kvidefuld sad Alfred Kempner i Reykjaviks

faeng-

sel, mens politimyndighederne planlagde, hvad de

skulle gøre ved ham. I maj 1938 blev han deporteret til København, med følgepapirer skrevet af chefen for fremmedtilsynet i Island, bilagt en oversættelse til tysk af politirapporter fra Bergen og Reykjavik. I en følgeskrivelse oplystes:

nøduendig, oprøres man, naar man stilles oaerfor kon-

Det er 1.

naj

1935 og de islandske nazister marcherer forbi den bygning som F-ritz Nathan blggede
Efter H. og l..lokulsson ll)tll"l

ster. Det var de nationalistiske islandske myndigheder, som forvoldte besværet.Jøderne var ikke vel-

komne i landet.
I slutningen af l930erne havde Hilfsuerein der
Juden in Deutschland følerrre ude i Island, ligesom i
andre lande, for at finde et egnet tilflugtssted, især
da alle de europæiske lande efterhånden havde
lukket døren for jøderne. I rundskrivelse Nr. 378
til Auswanderberater im Reich rapporterede man i
februar 1939 om forholdene for jøder i Island.
Hilfsverein konkluderede, at der næppe kunne blive tale om en stor indvandring af jøder til Island.
Meddeleren om forholdene i Island var Hans
Mann, en ung jøde lra Berlin, der var flygtet til Island med sin aldrende mor. De havde underskrevet en kontrakt med de islandske myndigheder,
der muliggjorde deres udvisning, når lejligheden
bød sig. Hans Manns rapportering om Island til
Hilfsverein var ikke til at misforstå:
"Hermed meddeler.ieg Hilfsuerein, at Hans R.
[Rottberger, Hans Manns svoger], slm kzm hertil i
juni sidste dr, efter at han har faet afslag på
opholdstilladelse, er bleuet uduist
dog stadig her med min

fra

Island. Jeg er

mlr. Vi har ingen opltoldstil-

ladeke ... Vi uil gerne uøk fra dette uaenlige og
ugøstfrie Polarland, huis ai bare kunne.
Embedsmendene skaber alle tønkelige uanske lig'

for at forhindre udlundinges uidere bosrzttelse.
udlænding far kun opholdstilladelse huis han får

heder

En

anbefaling

fra

en Islænding som speciel arbejdskraft,

som ikke allerede findes i landet. Arbejdsløshed og ar'
mod i landet tuinger myndighederne til disse foran'

staltninger.
Jeg forsørger mig og min mzr szm landarbejder,

krete tilfælde og nordiske lande bør ikke aære inhu-

"Med Damperen "Bruarfoss" sendes

mane". Han fik legationsrådets tilladelse til at tale
den jødiske families sag over for den islandske førsteminister, HerrnannJ6nasson, over en middag

tlsk

statsborger

Hr. Alfred Kempner, der er bleuet uduist her af Landet paa Grund af Mangel paa Subsi
stensmidler. I Henhold til et sørligt Ønske ouerføres

den samme aften. Legationssekretæren skrev: "E/søgte .ieg Førsteministeren. Han stiller sig

han

til

ter at søge Opholdstilladelse der.
Jeg tillader mig at anmode 0m, at Politiet, dersom
han ikke faar Opholdstilladelse i Danmark, besørger
hans Fremsendeke til Tyskland. Derued opstaaede

skal han ud
a(Eret et

-

det er et Princip, Island har altid

rent nordisk Land,

frit for

Jøder,

kommet ind de sidste Aar skal ud igen
berger kan

en

frist til

Foraaret

-

før

og de der er

men: Rott-

til at afuikle sine

faa
Affairer. Udmærket !""'
Inden familien Rottbergers udvisning til Danmark i maj 1938, skrev den stØrste islandske avis:

"Det må hilses uelkomment, at mlndighederne har
aist handlekraft ouer for det Landstrlgerpak ... Forhdbentligt uil mlndighederne sørge for ... at udløndinge, der endnu opholder sig her uden opholdstilladeke

af landet."''
En ung jøde fra Leipzig fik også en yderst
skidt behandling i Island. Alfred Kempner kom allerede i 1935 til Island, efter at have opholdt sig i

i længden uudholdelige for mennesker fra Europa.
fisk og saltkød, frugt og

grøntsager mangler fuldstændigt. De frlgtelige polarstlrme gør det umuligt. Jeg er s1g efter mit sidste arbejdssted og er kommet til Refijauik, huor min mor
bor på et lille aærelse. Jeg er blind på det ene øje
(hornhindebetandelse) og har udslæt på hele kroppen
(stofskiftesygdom). Mine bestrabe lser går ud på at

til

et uenligere land. Denne afskårethed

fra
til at brzre. Jeg kender kun to jøder her. Begge er bleuet gift med islandske statsborgere
for ikke at bliue uduist."''
komme

alt iødisk er

nØppe

Københaun, idet han har erklæret, at han a{-

ouerordentligt forstaaende ouerfor mine Argumenter og
bemlndiger mig, til at meddele den lille jøde, at ael

brug her. Den leueuis og de strabadser der er på landet
er

Københaan

ter Bordet

men kan ikke anbefale nlgen, at arbeide med land-

Houedernæringen består af

til

ufortøuet sendes ud

København, hvortil han først og fremmest var
kommet for at få arbejde hos sin morbror. Han fik
aldrig lov til at tage arbejde hos ham. I Island fik
han hurtigt arbejde på landet, men lønnen var ringe. I januar 1938 blev han arbejdsløs. Han prØvede at tjene lidt på privatundervisning, men de penge rakte ikke til at betale den lille gæld han skyldte
indehaveren af et pensionat han boede på i Reykjavik. Ejeren af pensionatet kontaktede politiet,

Omkostninger udredes

se

lufølge

ligt herfra.

Vedlagt følger hans Pas, Politiet i Bergens Rapport
lsk Ouersrzttelse af en Rapport, som det her-

samt en

uerende Politi har zptaget ouer ham."''

De islandske myndigheder var således rede til at
stå for alle omkostninger ved deportationen af Alfred Kempner til Tyskland, hvis man i Danmark
ikke ville beholde ham.
Da denne besked blev afleveret ved Alfred Kempners ankomst til København til fremmedafdelingen
ved Statspolitiet, var det fdeligt, at den betjent
ved Rigspolitiet, der skrev rapport om sagen tilJustitsministeriet var noget fortørnet over den islandske fremgangsmåde. Han skrev.' "Det burde gne
Anledning til Paatale, at man fra islandsk Side fore
tager Udaisninger paa den her anaendte Maade uden
forudgaaende Samtlkke

fra

dansk Side.

" En yngre

sekretær iJustitsministeriet, Erik Hastrup, som under besættelsen kom til at brillere i sagsbehandlingen ved udsendelsen af statsløse jøder og andre fra

Danmark, skrev med henvisning til familien Rottberger, som blev udvist kort tid inden Kempner:
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Ål.f'rtd Ktmpnrr (191:l-1975) kom

i

19.i5

hln, udt'ist a.f dt i.:land.skt n-1'ndighcdtr

i

til
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Istand. Han

/9.i8. l'irto. l-ands

ar-kivct firr Sjaclland, l,olland l"alstcr og Bor-nholrl. Kbh.

"Kan tnan ikke fra Politiets side nu forntulere med
Islcnderne [sic], al de maa ekspedere deres Tlskere
direkte til Hiemlandet, da ai ikke er inleresseret t
dem."'" Ker.npner fik med r.rød og næppe lov til at
blive i Danm:rrk, mens andre jøder der blev afi,ist
og udvist af Island i {lcle tilfaelde omkom i udrvd
delseslcjle.
I)el r,ar meget

rnennesker, og oftest de samme, der talte de fir jødiske flvghringes sag i Island.
Visse bør mindes f<l' deres vigtige indsarts, heriblandt lacgerne Katrin Tholoddsen ogJ6nas
f?r

Sveinsson, frrr'fatteren Hendrik Ottosson og dilek-

tør RagnarJirnsson, samt legationssekretær ved
den danske legation i Re;-kjavik, C.A.C. Brun.
Store islandske iir-rdspersonlighedcr, præster, bi
skopper, akaden-rikere og frrrfattere glimrede der'irnod '"'cd deres fravzrl i stØtten til flr'gtningene.
firrfaldne n:rtiHvis de isl:rndske for'lirttcre ikke
"'ar
onarh'om:rntikere, endda nazister, sti val de blinde
till.rængcle af Stalins sovjctvælde. Den stør-stc islandske folfatter i det 20. år'hundrede. Halld6r Kiljan Laxness, der i l1)ir5 modtog Nobels litterarturplis, opholdt sig i Bcrlin i ll):l(i, midt undcl de
Olulpiske Legc. Laxness var pii dctte tidspr-rnkt
rlverber.ist socialist. hvis ikke kommuuist. En datter'
af en landfh.gtig, tysk jøde sorn l,itxncss kendte, ellel en "klumnæsct jødepige" [biugnefju<\ gydingastrilkal sor.n Latxness beskrev jødens datter, skaffe
de Laxness clg hans medlejscnde, prirfessorJ(rn
Helgasrrr.r, ind på Reichstadiunl den 1). august
l1)3(i.' Laxness fortalte aldlig sine lzcsere orrr en
anden lejse han i 11)3(i lirletog til Bellin. Folmålet
var at inkerssere honorau'el til sig selv og sin dernske
frrrlægger', Steen Hasselbarlch, sorn det østrigsk-tvske lbrlag Zinnen sk;"ldte dern.'' Lirxuess lbrtæller
sine lzesere, at han havde probletner med forlagets
tvske afdelingcr', på grurld af fbrlvdcnde om art han
var !endtligt indstillet overfrrr Nazi-'l'yskland." Det

er dog rnere sandsynligt at lirmaet, sorn ejedes al'
jøder', og ikke socialdernokrater sotn Laruess autog, havde vanskelighedel med at betale dcrcs [<rrIattele. I al hast udfærdigede udenligsrninisteriet i
Købcnhavn et brev frrl gcsandtskabet i Berlir.r, sorn
skulle folsikre de tuske rnvndigheder, at Laxness
var- ganske upolitisk. rnirske højest socialdernokrat,
og at h:rn endda rnodkrg et islandsk statsstiper.rdium pdr 50(X) kr'. årligt. '

Anden Verdenskrig
l'å en rirkold og blæsende efterirrsdag i l1)10 blev
.Jom Kippur holdt hellig fol I'ørste g:rng i Island.
Det var- faktisk den første jødiske gudstjeneste, sorr.t
rnarn kender til i de Il(X) år'. der havde boet menneskcr i landet. Britiske stvrker' (af r"rogle islær'rdinge kaldet besættelsesmagt) anløb Revkjar.'ik den
10. rnaj 11)-10 og de følgendc rnåneder. Heriblandt
val der er-r del jødiske soldater. Disse søgte str-aks
tlosfæller og en svnagoge. De havde ikke held
rned svnagogen, rrren fandt efterhirr.rden lrem ti] de
få flvghringe, sorrl val kommet nogle år forinder.r

Gruppebillede aJ'nogle aJ'dc frennodte ued den forste.jodiske gudstjenestu i |le,ykjauik
Fokr Islar.rds N ationahnusern /Sigrrrdur Gut)mundsson l )-t0.

i

1940.

1

allernirdigst havde firet lov til at blive ph

:]:,rt,,-

lir

a[ denr sonr lik lor,' at bli'"'e, \'ar en jødisk
k"'inde li'a Berlin, Hennl' G<lldstein ()ttrisson (født
Rosentl.ral). Hur.r blev gili rred en islzending ved

navn Hendrik C)tt6ssor.r. Vcd at gilie sig med hen
dc og o'ucrtagc lhdellollcr.r Iirl her.rdes l2 iirige søn,
l'etcr. rcddcdc Hcr.rdlik C)tt(rsson denr Iia udvis
r.rir.rg. l)et var- ogsii r.ned stort besr.arr lvkkedes Hen
nvs mor, Minnar l-ipprlrann, at Iir kx' til at blir e i
Revkjal'ik. Htrn s:r'n'nede megct dct jødiske liv og
hendes islandske svigersøn satte sig dcr'lirr i ftrrbindelse rned de engelske sNrker for at fir-rde ud af,
orn der var.jødel blandt de mange soldatcl som
var kommet til landet. I)et lcsultclcde i dcn før'ste
ikke-kristne trosudør,else i Island i 1)-10 år. Omkring
25 jødiske soldater li'a England, Skotland og Canada, samledes med fj jødiske fh'gtninge og derr hebleciskkvndigc C)ttrisson sont s h a nt nte s.
De islandske mvndigheder tilbød, til at begvn-

dc med, lcdcr-en al'de britiske rnilitzerpræster, Chaplair.r Hood, at jødenre kunne liure et ligkapc.l pai
en kirkegård i Revkjavik til at afholde dclcs guds
tjcncstel i. Hendrik L)tt(isson fandt det t,dclst
klecnkende og lcjede i stedet Godterr-rplames krr-san

rlingshus til gudstj ene.stcr.r pii Forsoningsdagen.

Salen skulle helst lignc cn svnagose og sorn udsrnvkning limede ægtcparr-ct C)tt(rsson indledr.rrngen til Shema og cn Magen Dauid. de havde klippct

ud i guldpapir', op pir hvidt crepepapir. Med \ælp

fra en lokal bibliotekar lirntc rnan bvens eneste 'lirrah bog til denne begi,'enhed.
Uden labbiner', med t<> tallis og 6n Å-lppa lvk
kedes det at holde en smuk højtid. Gudstjenesten
begvndte klokken ni om molgencn ()g'I'eltpr:csten
Hood holdt en beveeget tale, rncn l.ra'"'de ikke an
det at tale orn end fodbold og lzcngdcspr-ing. De
tilstcdeværende val ikke irnponerede. Alfrcd Con
wav, en kantor fi'a Lecds, indledte med Kol llidrc
med cn srnuk r.ibrelende stemme. Den langc dag
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gik med maveknurren. Efter afsluttet gudstjeneste
tog soldaterne skiftevis kippaen på og poserede for
en fremmødt fotograf.
Efter gudstj enesten og fotograferingen samlealle
de sultne mennesker til en længe ventet
des
middag på et hotel i Reykjavik og den første jødiske menighed i Island blev officielt stiftet. Arnold
Zeisel, en ældre lædervarefabrikant fra Wien, blev
menighedens overhoved. Det følgende år samledes
man regelmæssigt, indtil amerikanske styrker overtog briternes opgaver i Island. Den første jØdiske
konfirmation i Island fandt sted på Shabbat Pesach
i 1941. Man kom også godt gennem Pesach l94l
uden rabbiner og matza, som ikke var nået til Island i tide.
Efter at de amerikanske styrker afløste de britiske i l94l-42, fortsatte det jødiske liv i Reykjavik
og de omkringliggende militærbaser med endnu
større aktivitet. I 1942 kom en feltrabbiner til Island, og menigheden var blevet så stor, at man
måtte finde større lokaler end dem, man havde
haft i 1940. Ud over den amerikanske soldatermenighed, som mange af de jødiske flygtninge tilhørte, var der en ortodoks menighed, som holdt sine
gudstjenester i en bølgeblikbarak lige over for det
hus, hvori den store menighed holdt deres. De
amerikanske rabbinere, som skiftevis kom til Island under 2. Verdenskrig, havde kontakt med de
jødiske flygtninge. De tysksprogede jøder kunne efter sigende godt lide de unge amerikanske rabbineres moderne facon, som var meget anderledes
end de rabbinere, de var vant til fra Tyskland og
Østrig. Nogle blev dog dybt rystede over at opleve, at de reformerede rabbinere fra USA ikke ønskede bønner sorn Kol Nidre på Forsoningsdagen,
fordi man i de reformerede kredse fandt dem
utidssvarende.''
Første gang omverdenen hørte om jøder

i

Is-

land, var da joumalisten og forfatteren AlfredJoachim Fischer," skrev om det jødiske liv på øen efter sit besøg i 1955.'' AIfredJ. Fischer, der var jødisk flygtning fra Tyskland, bosat i London,
beskrev blandt andet den første jødiske gudstjeneste i Reykjavik i l9,l-0. Fischer beskrev også hvorledes næsten alle de jøder, der var kommet til Island
og havde fået islandsk indfødsret, havde taget helt

islandske navne, sådan som loven krævede det.
Harry Rosenthal blev således til Haraldur Magnirsson, Hans Mann blev HansJakobsson, Heinz Karl

Friedlånder blev til Hjcirtur Haraldsson (selvom faderen hedJosef og ikke Harald) og dr. Otto Weg
blev til Ott6 Amaldur Magnirsson.

I

19'1.4,

til Rosh Hashana-guds{ienesten, deltog

der 500 jøder. Gudstjenesten fandt sted i en stor hal
på den amerikanske base i Keflavik. Til anledningen blev en rigtig Torarulle bragt til Island for første
gang i landets historie. Der var to jødiske menighe-

der på dette tidspunkt, og det var der stadig i begyndelsen af l950eme. Der var på dette tidspunkt i
alt 2000 jødiske soldater i Island (ud af det samlede
personel på ca. 70.000) og i en periode residerede
en fastboende rabbiner på Keflavik-basen.

Guds udualgte nation
En islandsk embedsmand og medlem af Altinget,
J6nas Gu6mundson (189&1973), som fra 1946 til
1953 var kontorchef i socialministeriet i Reykjavik," udgav i l95l for egen regning en islandsk
oversættelse af forfalskningen Zions uises protokoller
og argumenterede for dets ægthed og aktualitet for
islændingene.'n Denne socialdemokrat var optaget
af det 'Jødiske og zionistiske verdensherredømmes
planer" og udgav fra 1946-58 et tidsskrift, hvori
han beskæftigede sig meget med de farlige jøder.
Han var en stor tilhænger af en brifsk særling ved
navn Adam Rutherford, som i 1939 udgav en bog,
hvori han i en grød af religiøs algebra, "pyT amido-

logi" og antisemitisme agiterede for, at islændingene i virkeligheden var efterkommere efter de "rigtige" iøder.'" Rutherford mente, at islændingene var
6n af Israels tabte stammer, at de i virkeligheden

var Benjamins slægt.
Om Anden Verdenskrig ytrede Gudmundsson: "Den anden krig uar også deres [kommunisternesJ kreation og zionister organiserede en fabelagtig
plan for at ødelegge Tyskland, boluærket for de frie

lande i Europa. De stiftede og støttede Nazipartiet og
indsatte Hitler som dets leder. Udryddekestogtet mod
jøderne uar blot et propagandakneb for at kaste blår i
øjnene på modstanderne. ""' Sådan kunne en førende
socialdemokrat i Island ytre sig stort set uantastet."
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Jonas Gudmundssons var blot en rabiat variant af den vedtagne holdning til fremmede i IsIand. Man ønskede at holde Island "racerent" sådan som statsminister HermannJ6nasson havde
ønsket det

i

1938. Det varJ6nasson dog bestemt

ikke alene om, selvom islandske historikere, som
har forsøgt at give HermannJ6nasson og hans
bondeparti, Fr am s 6 kn arf I o k kur, skylden for den
håndfaste politlk mod jøderne i l930emes Island,
mener det modsatte. Adskillige islandske regeringer af forskellig politisk observans bad fra l94l de
amerikanske militærmyndigheder om ikke at sende sorte soldater til baserne i Island. Amerikanerne efterkom disse ønsker. Først efter at menneskeretsloven, opkaldt efterJohn F. Kennedy, blev indført i 1964, blev denne praksis sværere at tilgodese.
Ikke mindst da George Wallace, senator i Æabama og stordragon i Ku Klux Klan i 1967 giorde en
islandsk reporter mundlam, da denne ville udspørge senatoren om racisme i Æabama. Senatoren
gjorde opmærksom på, at man skam også i Island
udøvede racisme og frabad sig negre på baseme i
Island. ''

At

holde lau

profil

Mens en lille gruppe mennesker i Island opfattede
sig selv som en af Israels tabte stammer, var de få
jødiske individer i landet i fuld gang med at "blive
gode islændinge", noget som per tradition blev forIangt. De fleste jøder i Island var mest interesserede i mindst mulig opmærksomhed omkring deres
baggrund eller tro. Med deres nye islandske vikingenavne, deres nye Iiv og ofte nye religion, prØvede de at undgå flere ubehageligheder. De havde
allerede været igennem nok som jøder i Europa.
Der var ikke noget godt grundlag for jødisk liv
i Island efter 1950. Visse strømninger i det islandske samfund gjorde, at jøderne ikke ønskede at
skilte med deres jødiske baggrund og mange gik
meget op i den nye religion, som de havde konverteret til, lige inden eller efter at de flygtede eller
flyttede til Island.
En af de jødiske flygtninge, som ftk lov til at
blive i Island var dr. OttO Arnaldur Magnirsson
(Otto Weg 1893-1984). Otto Weg blev født i Leip-

i såvel geologi som
matematik. I november 1938 blev Otto og hans
broder, Franz, sammen med 148 andre jødiske
mænd fra Leipzig bragt til koncentrationslejren Buchenwald. En måned senere, den 9. december
1938, blev Otto Weg løsladt, men dagen efter måtte han sande, at hans bror var blevet myrdet i lejren og han måtte kvittere for hans tilbageholdte
formue på20,7fc mark.'" Det lykkedes med nød og
næppe Otto Weg at komme til Island, hvor han lik
et arbejde på en gård i Nordisland. Under krigen
kom Otto til Reykjavik, hvor den spinkle mand fik
arbejde ved den nye fllweplads, som briteme var
ved at anlægge. En dag da han arbejdede sammen
med et par yngre mænd ved at grave kloakgrøfter
ved håndkraft mldt om vinteren, kom en skotsk
korporal kørende hen til gruppen. Korporalen, der
var jøde, havde hørt om Otto Weg. Han tilbød
ham et mindre hårdt arbejde på et kontor. Det var
Otto Weg ikke interesseret i. Han ville ikke have
nogen særbehandling." Han ville derimod gerne
søge ind på Islands universitet. Der fik han imidlertid aldrig nogen stilling, til trods for at han på
dette tidspunkt og i lang tid fremover, var den
bedst uddannede geolog i Island. Han måtte leve
af privatundervisning, det samme erhverv han var
henvist til i Nazityskland. Otto levede sparsomt og
hans eneste indtægt kom fra privatundervisningen
og udgivelsen af hæfter med løsninger til gymnasiernes algebrabøger, som var en uvurderlig pædagogisk hjælp for utallige studerende, som kæmpede med de håbløst forældede lærebøger. Alle vidste, at Otto Wegs hæfter, som også inkluderede
oversættelser fra latinstile, kunne købes i bestemte
antikvariater i byen. Otto lagde over for mig mezig og havde en doktorgrad

gen vægt på, at for at blive islænding måtte man
give afkald på sit tidligere liv. For ham var jødedommen død under Holocaust, ligesom hans familie, og han advarede mig bestandigt imod Zionis-

me. Om han nogen sinde blev anerkendt som islænding i sit nye land er dog tvivlsomt. Det nye
land havde ikke engang en beskeden stilling til en
så begavet og veluddannet mand som Otto Weg.
I andre tilfælde forsøgte jøder at skåne deres
nærmeste fra ethvert kendskab til deres herkomst.
I september 1983 mødte forfatteren israeleren Elia-
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hu Arbel i London. Han kom hen til mig, da han
hørte, at jeg stammede fra Island og spurgte, om
jeg kendte til en jødisk kvinde i Island, der stammede fra Slovakiet. Det gjorde jeg ikke, men jeg
blev straks interesseret i hans spørgsmål.Jeg gik senere tilbage til denne mand og hans kone og sagde, atjeg gerne ville prØve at finde ud af, om jeg
kunne finde den kvinde, som han havde spurgt
mig om. Hr. Arbel fortalte, at han delvis var i familie med kvinden i Island og at han gerne ville i
forbindelse med hende igen, fordi de stammede
fra den samme landsby i Slovakiet, Ruzomberok.
De havde gået i den samme skole og i øvrigt var
de nogle af de få overlevende derfra. Hun var blevet gift med en islænding i England før krigen.Jeg
satte dem i forbindelse med hinanden og hørte så
ikke mere fra Hr. Arbel før end i 1998. Det var
lykkedes ham ad kringlede veje at opspore mig i
København. Han oplyste, at kvinden som jeg havde sat ham i forbindelse med nu var død, og at
han og kvindens slægtninge i Israel gerne ville i
kontakt med hendes børn.Jeg lovede at gøre mit
bedste.Jeg fandt frem til den nu afdøde kvindes
ældste søn, en forretningsmand i Reykjavik, der lige var fyldt 50 år.Jeg skrev derpå til manden.
Mit brev og påstanden om, at hans mor var jøde, kom som noget af et chok. Manden skrev nærmest rystet tilbage, at der måtte foreligge en fejltagelse, at hans moder oprindelig var kristen og der
var, ham bekendt, ikke nogen jøder i familien.
Han skrev: "Det er helt sikkert, at min mor uar født
og opuokset i kristen trz, 0g szm sådan både døbt og
konfirmeret. Begge hendes forældre bekendte sig, efter
min bedste oaerbeuisning, til den kristne trl." '"

Noget skeptisk ved hele situationen oversatte
jeg svaret for hr. Arbel, som omgående skrev tilbage og forklarede alt om kvindens baggrund. Han
vedlagde breve og beviser fra hendes slægtninge i
Israel. Hendes familie, både på farens og morens
side, havde været blandt de lineste jødiske familier
i byen og der var blandt andet aner tilbage til en
velkendt rabbiner fra Utrecht i Holland. Flere dokumenter viste hele sandheden.
Det er ikke ofte folk modtager et brev på deres 50 års fødselsdag, som ændrer hele deres livshistorie. Den ældste søn konkluderede om sin mo-

ders historie, ati "Hun ser efter alt at dømme ud
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til

heder tilbød at betale for videre ekspedition af udviste jøder til Tyskland, hvis Danmark ikke ville tage sig af dem efter udvisningen. Island deltog i en
Holocaust-konference i Stockholm i 2000 og har
været med til at underskrive en beslutning i Europarådet om at holde Holocaust-mindedag i landets
skoler. I praksis har dette ikke betydet at der er
indført undervisning om Holocaust i det islandske
skolesystem."'Der er dog noget der taler for, at der
er brug for mere inforrnation om Holocaust i Island. I 199,1-95 publicerede det største islandske

jøde på begge sider af forældrenes slegter. Hais hun selu uar af jødisk tro, så er det fuld

at haae

uæret

standigt Qkkedes for hende at skjule det for os, hendes børn. "t" Nu har familien det fint med sin nvoodagede baggrund og er nu klar over, at et
familiemedlem som de kendte til i USA før denne
åbenbaring også varjøde, som blot havde konverteret til katolicismen, for lettere at få et arbejde ved
et fint universitet i USA. Andre familiemedlemmer, som de slet ikke kendte til, er dukket op i
Ungarn og Israel.
Men hvilken grund havde kvinden til at fortrænge sin baggrund, sådan som flere andre jøder
i Island også gjorde det? Hr. Arbel havde en forklaring, som han dog havde svært ved at forene
med den ellers positive opfattelse han havde af is-

nlt

I

learned that lcelanders are

aery sympathetic towards

Jewg she asked me

neaer

to mention her Jewkh descent and contacts with Jews
and if I remember proper$, I sent my letter through
London, where I uisited from time to time on my busitrips and where a famij from lur llwn in Slouakia liued since 1939 ... I used to send m1 letters to
ness

NN with their help and

Island

dagblad, Morgunbladid, en række meget ubehagelige læserbreve af en islandsk Holocaust-benægter.
En islandsk nynazist deltog i debatten og tog til
genmæle over for en af revisionistens kritikere:"
...... N.N.s artike I har til hensigt at ødelogge den is
landske nation,

fordi han betuiuler uigtigheden af

det

islandske sprlg, alres smukke modersmåL Det er bar-

lændingene:

"From NN's letters
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uice uersa." "

og Holocaust

Med hensyn til Holocaust er Island ikke noget
ubeskrevet blad. Nogle få islandske SS- folk kæmpede for Nazityskland og et par islændinge var ak-

tive i koncentrationslejre. En søn af Sveinn Bjdrnsson, republikken Islands første præsident, var medlem af Waffen-SS. Der var også islandske ofre, som
endte deres dage i nazisternes koncentrationslejre,
som regel angivet af deres egne landsmænd. De
fleste islændinge, som var aktive

i Det Tredje Ri-

* Derimod var
hukommelsen kort hvad angik medlemmeme af
det islandske naziparti. Efter krigen sad nogle af
dem på høje poster i samfundet, for eksempel et
par politidirektører, en bankdirektØr og en overlæ-

ges tjeneste, modtog fordømmelse.

ge.

Det bevægede ikke sindene i Island, da det i
1997 blev offentliggjort,'"' at de islandske myndig-

barisk, at aille ødelagge sin nation, men ikke at ønske
den ariske races fremgang. Sandheden uil uise sig,
denne diskussion er lige ued at begynde, seluom delta-

gerne har skreuet med liden forståelse

indtil nu.""

Sådanne holdninger er ikke unikke og skal
måske ses i sammenhæng med en kulmination af
en bizar form for islandsk etnocentrisme, som hær-

i Island i slutningen af det 20. århundrede.
Direktøren for Det islandske Sprogcenter, islensk
Mdlsttid, ytrede sig således i 199-t: "Som jeg sagde,
frlgter jeg at islændingene har misrøgtet underuisningen 0m sig selu. Der er fare for at udlændinge kan
fllde os med løgn, huis ui ikke er parat med modargumenterne. Den, der er ukltndig, kan ikke tage imod
gede

uuidende mennes kers argumenter.''

Evald Mikson, en estisk krigsforbryder, som
blev hjulpet på flugt via Sverige, havnede ad tilfældigheders vej i Island. Han blev nok aldrig accepteret som en ny islænding, selv med sit nye navn
Edvald Hinriksson. Det hlalp dog, at hans sønner
var på det islandske landshold i fodbold og professionelle spillere i udlandet. De usandheder han
Michael Leztin, en amerikansk jøde, uddannet operasanger
kok, bosat
rer

af

i Island. Han har

det

ozret en

af

de dygtigc koordinato-

jodiske ltu i Refijaaik siden midten

Billedet stammer

fra

og

af

79B0erne.

en Seder på en aegetarisk restauranl I

Reykjavik. l'oto Michael Levins sarnling.

fremførte i en bog, om sit liv i Estland, var der derimod mange islændinge, der gerne ville tro på. Da
Simon Wiesenthal Center iJerusalem krævede
Miksons sag optaget i Island i begyndelsen af
l990erne, brød fanden løs. Israel, som intet havde
med sagen at gøre, blev beskyldt for et angreb på
en god, islandsk borger og under en debat i Ætinget relaterede flere medlemmer af tinget ønsket
om retsforfølgelse af den påståede krigsforbryder
med nutidens politik og begivenheder i Mellemøsten. Den islandske presse fik politisk mundkurv
på og myndighederne forhalede bevidst sagen. Dr.
Efraim Zuroff, direktør for Simon Wiesenthal Center iJerusalem blev i et ugeblad i Island udråbt til
at være en af Islands hoved{ender. Evald Mikson
døde før han kunne retsforfølges. " Efter Miksons
død fortsatte hans familiemedlemmer med offentlige angreb mod jøder og Israel, blandt andet i en
bog om islandske idrætsstjerner.
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Islandske jøder
Man hører ikke ret ofte om de egentlige islandske
jøder og jødedom i Island. Der kan være undtagelser, som når en tilrejsende rabbiner skolder
nogle tilskuere med kogende vand under en rituel
renselse af en ffskefabrik, eller nar såkaldte singlefester i Island annonceres for unge, amerikanske
jøder." I en nylig canadisk dokumentarfilm påstas
det, at jøder er begravet på Reyklaviks ældste kirkegård og at deres gravsten bærer en Davidsstjerne."tDavidsstjernen på de islandske gravsten og
som byg:ningsomament på enkelte huse i Island,
har dog en helt anden og meget enkel forklaring.
Landets m€rnge frimurere brugte, som "Templets
vogtere", stjemen som et motiv på deres gravsten
og den skyldtes også en lokal mode i gravsten. Det
forlyder, at en amerikansk,.lødisk kvinde, der
bosatte sig i Island i l980erne, var begymdt at
lægge småsten på gravsten med Davidsstjerne, før
hun fandt ud af den rette sammenhæng. Det kan
derimod bekræftes, at Islands præsident, Olafur
Ragnar Grimsson, giftede sig 14. maj 2003 med
den elegante Dorrit Moussaieff."' Hun er den første
jødiske præsidenfrue uden for Israel.
Nu om dage samles en ny generation af ægte
islandske jøder til de jødiske helligdage. Alt foregår på et afslappet niveau. Denne fåtallige gruppe
består mest af indvandrede jøder, der er gift med
ikkejødiske islaendinge. Jødedommen følges må-

2.
3.
4.

I den

første landnamsbefolkning var der et islæt af lapper (samer) og mennesker fra de britiske øer i en befolkning, som ellers overvejende stammede fra Norge; Se
f.eks. Vilhlålmsson 1990; Studier foretaget af dr. Hans
Christian Petersen, Syddansk Universitet, Odense i samarbejde med forfatteren af de ældste menneskeknogler i
Islands Nationalmuseum, viser en stor variation i den
ældste befolkning i Island.
Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk MiddelalderBd,. 5,
spalte ti03-(i0.1.
P6tursson 1995, s. 142.
Rigsarkiuet, Uniaersitetets Arkiu, 85, Acta consistorii l6l926, fol. 96; Ibid. Acta consistorii 1919-1926, fol. 415 (indførsel af 9. februar ltt25);Kaz 1981, s. 59; Weitemeyer
1919, s. 338 ff.

5. Eso6lin

1855. -1.

i et og alt, men fire børn har dog stået
Bar- og Bat Mitzvah i Reykjavik i de seneste år.''
Før sin død gav Hans Mann penge til gruppen til
ske ikke

indkøb af en lille Torarulle af papir, som kan bruges

i mangel af bedre.

På den amerikanske Nato-base i Keflavik, har
der ofte været et aktivtlødisk liv. Her er der bygget et nyt multireliSøst center, Temple of Light,
som har en sal som kan forvandles til en $magoge.
Sådan var det også i l970erne, men da var templet
i en gammel bølgeblikbarak. I lukkede skabe på
væggene var der helgenligurer af plast, parate til at
komme ud til søndagens katolske messe.
I Island er jøder kommet for at blive, men de
udgør kun en brøkdel af de grupper af indvandrere, der har giort gadebilledet og livet i Island mere
interessant i de senere år. Større indvandring til Island kræver større tolerance. Den holdning, som
går ud på at der kun er plads til 6n minoritet i Island, islændingene selv, må opgives. Det bliver
heller ikke de islandske jøder, der bliver prøvestenen for islændingenes tolerance. Men jødernes historie og behandlingen af dem i Island, som forsøgt beskrevet i denne artikel, kan muligvis virke
som en vejviser, sådan at fejl ikke gentages.

Forfatteren ønsker at takke:

Eliahu Arbel A"H,
Michael Levin, Reykjavik, samt
Eva Fischer, Berlin.

{t. Tidindi frd Alpingi islendinga 1853, s 4G49;21+225,
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l.
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bind. s. 79.

260-26t, 350-353, 6t 5-625, 635- n.r r, 84085 l, l 032- I 031;
Bergsson (1995) har argumenteret for en bosættelse af
det han kaldte enkelte 'ifewish conversos" i Reykjavik efter at handelen i Island blevet givet fri i 1855. Dette er
ren ønsketænkning, som blot baseres på sejlivede spekulationer om danske købmænds jødiske baggrund, selvom de faktisk var af god dansk, bomholmsk, eller holstensk herkomst. I et par årtier efter 1855 var 50-60% af
alle købmand i Island danskere, men ved århundredeskiftet 1900 var kun hver femte købmand i Island dansker eller af anden ikke-islandsk herkomst.

7. P6tursson 2003, s. 21.
8. Helgason 1943, s. 18(i, 298; Heiberg lader jøden i Kong
Salomon ogJørgen Hattemager sige "keve" men ikke
"kæve" i stedet for "købe" i; Rigsarkiuet, privatarkiv nr.
5913, A. I. 5. Thorarensens brev blev skrevet til Professor
Finnur Mangfisson 2. ma.rts 1830; P6tunson 2ffi3. s. 20.
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1). Ejeren var Gustav Henriques (1859-1939); Metzon
1989, s. 93; Henriques 199-1, s. 56-62;

Tak til Erik Hen-

riques Bing for oplysningen.
10. Nordau ltl81; se Bergsson 1995; Senere blev Nordau
bedre kendt som præsident for mange Zionistiske verdenskongresser og lancerede begrebet Entartung i en
bog afsamme navn i 1892, et begreb som senere blev
brugt af nazisteme på en helt anden måde, end den
moralistiske og kritiske Nordau havde tænkt sig.
ll. Nathan 1993, s.8387; Hammerich 1992, s. 279-282; Interview med professor Ove Nathan på Niels Bohr Instituttet, torsdag den 11. september 1997; Endnu den dag
i dag bærer Fritz Nathans gamle firma navnet Nathan
& Olsen. Firmaet er et af de største i Island indenfor fødevareimport. Det er for længst flyttet fra det en gang
største hus i Island (se billedet side 105).

12

P6tursson 2000, s.21"24.

13. Bergsson 199-tr, s. 2&29;lfølge Lov af3l. maj 1927 om
indskrænkninger i Retten til at søge Arbejde i Island, til
at drive Industri etc. indskrænkedes udlændinges ret til
at arbejde i Island. De kunne dog ansættes som tyende
i landbruget eller som mandskab på islandske skibe. I
en lov nr. 59 af 23. juni 1936 indførtes der strengere
regler for tilrejsende fremmede end hidtil og ved en
bekendtgørelse af 16. oktober 1937 indførtes der diverse stramninger, som i særdeleshed ramte jøder.
l-1. Helgason 1992, s. 85 ff. ; Prins Friedrich Christian zu
Schaumburg-Lippes bog bærer titlen Zøischen Krone
und Kerker, Wiesbaden 1952.
15. Her i forfatterens oversættelse fra tysk af: "Rundschreiben B Nr. 378 an alle Auswanderberater im Reich und
die Sachbearbeiter im Hause. Betrag: Einwanderung
nach Island", som rapporterer om en meddelelse fra
Hilfsverein derJuden in Deutschland indeholdende afskrift af Hans Manns brev til Hilfsverein af 2Sjanuar
1939. I U.S. Holocaust Memorial Museum USHMM
Arc hiae s, R G - | l. 00 I M. 0 1. R e ic hssic her heits hauptamt
CRSHAJ - SD Berlin (Osofu; Fond 500, Opis 1; Folder
686) lmatenalet stammer fra Reichssicherheitshaup tamt
in Berlin, som er mikrofilmet af USHMM i russiske ar-

kiver

i

19931.

16. C.A.C.Bruns personlige dagbøger. Indførsel

l/lI

1937.

17. Om familien Rottbergers fortsatte problemer i Danmark, se Bliidnikow og Vilhjalmsson 1997, s. 4.
18. Rigsarkiuet Rigspolitichefens arkiv, Tilsynet med Udlændinge, Udl-sag nr. 39.222: Ltigreglustj6rinn i Reykjavik [Politimesteren i Reykjavik] Utlendingaeftirliti6 [Tilsynet med udlændinge] til Paskontrollen i København
28. maj 1938; Abschrift nach dem Verhandlungsprotokolle Auslånder betreffend, signeret RagnarJ6nsson,
oversat til tysk af professor og arkivar Gudbrandur
J6nsson; Politimesteren i Reykjavik og lederen af tilsynet med ulændinge, J6natan Hallvardsson (l 903-1970)
blev senere højesteretsdommer. Han var i praktik hos

kriminalpolitiet i Berlin 1933-3.t.

l!). Rigsarkiaet fugspoliuchefens Arkiv, Tilsynet med Ud-

lændinge, Udl-sag nr.39.222: Vilhjålmsson 1997, s.
+6.
20. Laxness 1962, s. 267-69.
2r. Rigsarkiaet. Udenrigsministeriets arkiv, Repræsentationeme, Gesandtskabet i Berlin (aflevering 1951): "81.A.
9l: Islandsk forfatter Halldor Laxness": Brevene er fra
17. oktober l93G 24. marts 1937, samt fra marts 1938.
22. Laxness 1943, s. 282-289.
23. Rigsar kiuet. Udenrigsministeriets arkil Repræsentationerne, Gesandtskabet i Berlin (aflevering l95l): 81.A.
91: "Islandsk forfatter Halldor Laxness": Udenrigsmini
steriet Kbh (J. IGabbe) til Kammerhene Zahle, gesandten i Berlin 20. 10. 1936.
21. Ott6sson 1951, s. 1ti5-169; Vilhiålmsson 199.1, s. 39;
Idem 1998, s.3-5; Fischer 1958 a og 1958b;lJeuish
Chronicle No 6539, August 19, 1994, bagsiden, blev
gruppebilledet fraJom Kippur sammenkomsten i Island i 19'10 bragt. Det medførte, at nogle deltagere
samt mange slægtninge til nogle af soldateme på billedet kunne bidrage med vigtige oplysninger om opholdet i Island.
25 AlfredJoachim Fischer (1909-1992), flygtede som jøde
til Tyrkiet. Efter krigen rapporterede han fra vigtige begivenheder over alt i verden. Han havde base i London efter krigen og i Berlin efter 1959. Han kom til
Danmark i l930eme. Hans selvbiografi udkom i 1991
(se Fischer l99l). Adskillige af hans artikler er blevet
publiceret på dansk i tidsskriftet Fremtiden: Maanedsskrift for international Orientering, hvori han også skrev
om sine besøg i Island og Grønland i 1955.
26. Artiklen udkom først under titlen Juden in Island", Fischer (1957). Artiklen er venligst tilsendt forfatteren i
september 2003 a,f Eva Fischer (f. Haas) i Berlin, Alfred
Fischers enke. Senere blev lignende artikler publiceret
under titlerne 'Jews in Iceland", Fischer (1958a), i
Association of Jewish Refugees'blad i London, samt
"DieJuedischen Gemeinden in Island" i den tysksprogede del af Jedioth Ah'aronot, Fischer (1958b); Wiener
Library, London, Press cuttings, Denmark (Iceland).
27. Jonas Gudmundsson var formand for Kommunernes
Landsforening i Island og blandt andet medlem og leder af Islands delegationer i ILO og formand for utallige nævn og udvalg i Island og i udlandet.
28. Statsbiblioteket (pjddarbdkhladan) i Reykjavik har katalogiseret " Samserisåætlunin mikla" : Sidareglur Zionsiildunga" lZions vises protokollerl, som blev udgivet afJ6nas Gudmundsson på islandsk i 1951, under gruppen
statskundskab. I hans månedsskrift "Dagrenning" [Daggry], katalogiseret i gruppen filosoli på samme bibliotek, udkom protokollerne også som en føljeton i bind
3G33

i

1951.

29. Adam Rutherford 1939. Israel-Britain. An Explanation
of the Origin, Function and Destinl of the Norse- AngloCelto-Saxon Race in the British Empire, USA, Holland,
Scandinaaia and lceland. London 1939.
30. Dagrenning, jirni 1950; Sigurdsson 1993; Det islandske
Alpingr nævner ikke noget omJ6nas Gudmundssons
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litterære produktion i en ellers udførelig biografi på Al-

39.

tingets webside.

40. Ifølge en e-mail fra S6lrirnJensd6ttir, lederen af den in-

I

1995 modtog forfatteren en tryksag ind ad brevsprækken i sin lejlighed i Reykjavik. Tryksagen bærer titlen
"A jubile for lceland", og udgår fra en postboks i Calhoun, Georgia. I bladet pastas der: "Since these Khazar-AschkenazJews of today trace their own lineage
back to their forefatherJaphet - the progenitor of the
Gentiles - then the term "anti-Semitic" has no foundation whatsoever", samt at dagens jøder og Israelere er
Khazarer, som har tilranet sig den jødiske identitet fra
bl.a. islændingene.
32. Whitehead 1974, s. 6; Allerede i 1941 udkom der en
pjece i Reykjavik med titlen "Meira um Sehrlidid og
kvenf6lkid" [Mere om besættelsestropperne og kvinderne] af en vis S.S., som advarede mod sorte islændinge
og raceblanding.
33. Thilringis c he n H auptstaats arc hiu, We imar: G e ld karte der

31.

Geldaerualtung des Lagers Buchenwalds fiir Otto Weg
(Htiftlings Nr. 24497) og Frantz Weg (Hr)ftlings Nr.
30535); Liste med brødrene Wegs navne, der bærer

overskriften: Uberfiihrung futgenommener Juden nach
dem Konzentrationslager Buchentøald samt følgebrev for
listen fra Gestapo Staatspolizeistelle Leipzig t:l das Kom'
mandantur des Konzentrationslagers Buchenwalds af

ll.

november 1938; som oplyst i brev til forfatteren fra Gedenkst?itte Buchenwald af 23.09. 1997.
31. Fortalt af Helgi F6rdarson, bror til forfatterens monnor.
Han arbejdede i et par år sammen med Dr. Otto Weg
ved anlægsarbejde i Reykjaviks lufthavn.
35. Efter et skriftligt ønske af 30. marts 1998 fra familien til
kvinden fra Rozumberok (N.N.), nævnes kvindens
navn ikke.
36. N.N.'s søn i brev til forfatteren af 15. juli 1998.
37. Oplyst i brev fra Eliahu Arbel til forfatteren af 18.05.
1998.

38. Se Gudmundsson l99ti.

Vilhjalmsson 1997.
ternationale sektion i Menntamdlardduneyti (tnderisnings- og kulturministeriet) af 7 . januar 2003 til forfatteren, har Island i Europarådets regi besluttet, at afholde
en "Day of Rememberance" i sine skoler fra og med
2003, ifølge en vedLægt på "Colloquy and ministerial
seminar "Teaching about the Holocaust and artistic creation" - Strasbourg, 17 -19 October 2002".

41. Læserbrev af

I. Sigurdsson. "Um kynpætti" [Om racer],

Morgunbladid 25. februar 1995, s. .19.
42. Citat i forfatterens oversættelse fra et interview med
BaldurJ6nsson lederen af islensk Mdlstijd med titlen
"Allt er I hlifi" lAJt star på spill i Morgunbladid, S. r,:.a1
1994, s.24.25.

43. Vilhjålmsson 1999; En ualhængig undersøgelseskommission i Estland, med deltagelse aJ blandt andre Uffe
Ellemann-Jensen, har siden konkluderet, at Evald Mikson var skyldig i krigsforbrydelser i Estland.
44. Følgende kunne læses på det islandske flyselskab lcelandair's hjemmeside for selskabets agent i Amsterdam
i 2002: "Jewish Singles Festiaal in lceland - October 2427, 2002. Head north for a fun-filled weekend in Iceland, Europe's "hottest" country! Meet otherJewish
singles and enjoy sightseeing, night-life, hot springs and
shopping in Reykjavik Iceland. You'll also enjoy the
world's most exotic Shabbat service, held at the amazing Blue Lagoon geothermal springs".
45. Dokumentarfilmproducent Nikila Cole fra Vancouver i
Canada har produceret tv- dokumentaren "Wanderings", som beskriver Nikila Cole og hendes datter
Sarah's dannelsesrejse til jødiske rejsemal, blandt andet
til det "jødiske Reykjavik".
46. Den nye præsidendrue er født 14. januar 1950, datter
af juveler Shlomo Moussaieff og Aliza Moussaieff (LondonÆIerzlia).

47. Oplyst af Michael Levin, Reykjavik.
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