
 1

Handout B distributed at a seminar on the history of the Jews and anti-Semitism in Iceland, Akureyri University, 8 April 2006 
Vilhjálmur Örn Vilhjálmsson 

 
It begins with words� 

 
Few examples of anti-Semitic statements by Icelanders in resent years 

found by a simple search on the Internet. 
 
 
 
Found on WWW.HUGI.IS 
 

757 23. maí 2004 - 13:09:15 
Gyðingar verða á ákveða hvort þeir séu trúabrögð eða þjóð, ef þeir eru þjóð þá eiga þeir allir að fara til 
Ísrael annars eru öll trúabrögð velkomin hjá okkur. 

karijo 25. maí 2004 - 13:01:08 

ekki veit ég nú hvernig gyðingarnir lykta né hvort þeir séu leiðinleigir enn ég veit að alls staðar þar 
sem þeir hafa verið í gegnum söguna þar hefur öllum verið meina illa við þá og útaf einhverju hlýtur 
það að vera gæti verið að þeir lykti bara svona illa enn ég held að það sé einhvað meira�. 

idf 23. maí 2004 - 21:56:37 
En það eru þarna margir fróðleiksmolar, staðreyndir og talandi um hroka, þá er gott að hafa gott 
"hópsjálfstraust" til að þola ofsóknir í fleiri hundruð ár. Mér dettur líka í hug stundum hliðstæður úr 
dýraríkinu,en ofsótt dýr virðast oft styrkjast við ofsóknirnar. 
 
Það eru nokkrar athygliverðar greinar sem koma í ljós ef maður leitar undir "jews in iceland" t.d. að 
Thorsararnir er af gyðingum eins og nokkrir dönsku kaupmanna voru. Fyrst einn þeirra var lykilmaður 
við að viðurkenna Ísrael þá hljóta þeir að vera með í samsæri Zionista,er það ekki ? 

leifur111 27. nóvember 2004 - 13:55:10 
Valdamesta fólk í Bandaríkjunum eru Gyðingar og þeir eiga mikin part af fjölmiðlum þar vestra það 
útskýrir þetta. 

16. apríl 2002 - 03:34:40 
Þess má geta að nútíma Gyðingar, eru engan veginn þeir sömu og voru í Israel á tímum GT. 
Nútíma Gyðingar eru komir af ætt Khazar frá hva var það.. suð austur rússlandi (eða innan gömlu 
U.S.S.R. landamæranna og auðvitað langt fyrir tíma ussr) Enginn veit með raun hvað varð um 
Gyðingana sem um er rætt í GT. Sumar getgátur eru á lofti með að þeir séu það sem við köllum 
hvítann mann í dag. En Khazar tóku upp júdaisma, og þar á eftir tóku sér land frá aröbum, og vitnuðu í 
trúarritið góða. 

kingroland 26. október 2004 - 04:47:04 
Svo á náttúrulega ekki að leyfa þessu pakki að byggja eitt eða neitt hér og það á líka við um helvítis 
gyðingana ég er orðin svo leiður á gyðingum vælandi yfir því hvað það var farið illa með þá í WW2, en 
svo þegar öllu er á eru þeir ekkert betri en nasistar. Og það á líka við allt hitt pakkið í miðausturlöndum. 
Engar trúarstöðvar fyrir þetta pakk, takk. 

Emi Dags: 29. október 2005 - 03:37:45 
Ég verð að segja að ég er sammála Mahmoud Ahmadinejad og því sem hann sagði... 
Mahmoud Ahmadinejad Forseti íran Sagði að "það þyrfti að eiða ísraelsríki útaf landakorunum" .... 
"Israel must be wiped off the map" ... 
 
og ég er ekkert nema sammála .... ísraelsríki er rugl... landið heitir palestína og eftir 
seinniheimstyrjöldina alltíeinu var ísrael ofaná palestínu og fullt fullt af fólki Palestínumenn, múslimar 
þurftu að flýja heimilisín og urðu flóttmenn í eigin heimalandi ..  
á gaza svæðinu þar sem palestínumennirnir fá að vera í "friði" fljúa sprengjur daglega ... ísraelskir 
hermenn skjótandi börn, táninga , fullorðna og gamalmenni , rústandi húsunum þeirra OG NOTANDI 
EFNAVOPN! eithverjar taugagassprengjur og já kjarnorkuvopn! 
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abh 30. janúar 2004 - 19:21:52 
Gyðingar hafa sjálfir skapað sér þá andúð sem hefur og ríkir gegn þeim. 
 

MIKO 19. febrúar 2006 - 00:19:03 
Eðlilegt að júðahatur sé mikið í Rússlandi því illa hafa júðarnir hagað sér þar í langann tíma. 

 
An Icelander in need of a doctor; U.G. Magnúsdóttir 29-year-old Icelander in 
Melbourne (http://melbaer.blogspot.com/2005_09_01_melbaer_archive.html) 

�Veit ekki hvað þetta er með þessa lækna hérna. Síðast þegar við fórum til læknis leið okkur eins og 
við værum stödd í Jerúsalem, það voru eintómir Gyðingar á stofunni og núna hittum við á einhvern 
nýliða (kínverskan nýliða svo ég haldi nú fordómunum áfram) sem varla talar ensku og virðist ekkert 
vita í hvorn fótinn hann á að stíga. Ég er búin að biðja 2 vinkonur mínar að mæla mæð læknum fyrir 
mig svo ég mun prófa þriðju stofuna næst þegar við þurfum á lækni að halda�. 

 
 
�Addi� about �Passion of the Christ� (http://www2.btnet.is/~arngriv/2004_02_01_archive.html) 

�Addi� 26.2. 2004. 
�En það sem ég hélt að ég vissi um Jesú var að hann hafi verið pyntaður og negldur við spýtur og 
látinn deyja, og að það hafi verið gyðingar sem stóðu að þessu öllu saman. Ég myndi segja að 
gyðingar beri ábyrgð á dauða Jesú! Pontíus Pílatus var gyðingur, líka Heródes og ... bara fullt af fólki 
þarna. Að lokum verð ég nú bara að minnast á það að fólk ætti nú frekar að velta sér uppúr því, og 
kvarta yfir því, hvað gyðingar (Ísraelar) eru að úthella miklu blóði saklauss fólks á okkar tímum, heldur 
en einhverri kvikmynd!� 
 

The late Haraldur Blöndal to David Irving 
(http://www.fpp.co.uk/Letters/History/Blondal221099.html) 

Haraldur Blöndal writes from Iceland, Saturday, October 23, 1999  

������..I know, that you do not know me. I am advocate to the Supreme Court of Iceland. [...] I 
am not saying, that I always agree with you, Dear Sir, but I like your books very much�.  

�villi� - 30/03/04 10:15 (http://www.vantru.is/2004/03/16/00.00) 
�Mér finnst passísálmar Hallgríms Péturssonar fullkomlega eiga vel við og engin þörf á því að 
skammast sín fyrir þá! Þetta er ákveðinn siðaboðskapur sem við Íslendingar eigum að varðveita! Ef við 
trúum á Jesú krist þá eigum við fullan rétt á því að fordæma Gyðingum�. 

 
 
An Icelandic Nazi alias �Paranoyd Aryan� (http://vnnforum.com/showthread.php?t=1686) 
 

�Iceland and Norway, 
The only countrys left outside the jewish european union are every day facing more and more pressure 
from the european union to join and their carrot is just better business deals towards those countries. 
Both Iceland and Norway can pretty much support themselfes so far, Iceland by fishing(60% of 
national production)and Norway supports itself on oil and electricity. The latest big trick that was pulled 
on Icelanders was to sneak in a jewish b+++h and to marry our president i secrecy. She has been 
accepted by the Icelandic people as a british woman, but she is actually raced in Israel and comes 
from a well known hardline jewish family, anyone who has read the protocols of the learned elders of 
zion know that this fits nicely into their plan.She was actually reading from the bible at the yearly 
christmas mass on tv (Icelanders are protestants) and nobody paid any attention that some filthy jew 
was giving the nation its christmas reading,not only that but the bishop of Iceland came on later and 
agitated in favor of racial tolerance and acceptance,things are just going too far here ,we were the last 
white country in the world 15 years ago ,now we are facing 15-20% of the inhabitants are born abroad 
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and most of them colored . If anyone has interest in Iceland please reply�.  
 
Thanks for taking interest in Iceland� 
16.1. 2004 
�Things have changed alot here in the last 15 years I was 13 when i saw the first colored person in 
Iceland, oppinion polls still show alot of opposition against colored immigrants,we are getting alot of 
people from thailand .vietnam and northern africa but they get here on french passports. Also we get 
alot of pollacks but they blend in ok but industry and company owners have used them as a tool to 
lower the wages in Iceland over the last years, so we our selves are our worst enemy. 
The biggest problem Icelanders are facing now is materialism,we have a very high living standard and 
the jewish banks and media encourage people to take loans for everything,sterios,cars,snowscooters 
and just about everything and they put 12-15% interests on that ,while people are trying to work off the 
debts they have gathered they dont have time or energy to make a stand on anything important and if 
they do they are ruined by the state, I have been a victim of this witch hunt,next spring I am going to 
jail for speaking my mind to a newspaper reporter(War had an article about this last year).We founded 
a nationalist party here in 97 after we got tired fighting the immigrants in the street and we went public 
with our oppinions,we got alot of press and support but then the united nations got a glimps of us and 
ordered some arrests and surveillance.we are currently not active but there are a few active 
nationalists still remaining from that party.There is another orginization here in Iceland called Arísk 
upprisa(aryan rising) and they publish regularly.The matter of the us base here ,the soldiers there are 
not such of a problem they all get their regular beating downtown Reykjavík,but the black soldiers have 
raped many Icelandic women and gotten away with it. 
I will post here in the next few days some more info on Iceland 
Greetings Paranoid Aryan� 
 

 
Félagið Ísland-Palestína: Article by Sveinn Rúnar Hauksson, chairman of the 
Association Iceland-Palestine (http://www.palestina.is/greinar/archive/gr021.htm) 

 
 
 
 
 

Israel, Israel, über alles 
12.10.2003 Fréttir af grimmdarlegu framferði Ísraelshers sem geisar viðstöðulaust gagnvart 
palestínskum íbúum herteknu svæðanna eru að verða svo hversdaglegar að hætta er á það þyki bara 
sjálfsagt og eðlilegt, að Ísraelar myrði óbreytta borgara. Í gær voru það sjö í Rafah, þar af þrjú börn, 15 
ára, 12 ára og 8 ára gömul. Í dag voru það átta manns, þar af líka þrjú börn og heimili 1500 manns 
gjöreyðilögð einsog eftir jarðskjálfta. Fréttirnar herma að Ísraelar séu jú að hefna fyrir sjálfmorðsárás 
ungrar konu, lögfræðings að mennt, sem misst hafði nokkra af sínum nánustu fyrir hendi ísraelskra 
hermanna og valdi þann kostinn að sprengja sig í loft upp á fjölfarnum stað í Haifa og taka með sér í 
dauðann 20 manns. Fréttamennirnir gera engar athugasemdir við þessa atburðarás. Það má því skilja 
svo að það séu ósköp eðlileg viðbrögð Ísraela að gera loftárásir á flóttamannabúðir Palestínumanna í 
Sýrlandi, ráðast á flóttmannabúðir í Jenin og Rafah og raunar fleiri staði til hefnda. ......... 
Þetta framferði Ísraela er því miður ekki nýtt í mannkynssögunni. Nazistar höfðu þann hátt á í 
Frakklandi og víðar í löndum sem Þjóðverjar höfðu hernumið, að beita hóprefsingum og taka af lífi 
tiltekinn fjölda óbreyttra borgara, til dæmis 30 manns fyrir hvern einn Þjóðverja sem 
andspyrnuhreyfingu í viðkomandi landi tókst að fella. Að síðari heimstyrjöldinni lokinni drógu menn 
lærdóma af hryllingnum og festu í lög reglur um framferði hernámsliða í herteknum löndum. 
Genfarsáttmálar voru undirritaðir og Mannrétindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Öryggisráð SÞ hefur 
ítrekað ályktað gegn framferði Ísraela á herteknu svæðunum. En það er eins og Ísraelsríki telji sig 
hafið yfir alþjóðasamfélagið, lög þess og rétt og hafi gert gamalkunnugt kjörorð nazista að 
sínu: Israel, Israel, über alles.  
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Róbert J. Fischer                                                                    
An Icelandic citizen since 2005. Formerly the World Champion of Chess. 
The contents of his Japan based webpage http://home.att.ne.jp/moon/fischer/ 
violates the Icelandic penal code.  
 
Mr. Fischer�s violation of paragraph 266a of the Icelandic penal code has been reported to the Icelandic 
authorities, but the State Prosecutor, and the Reykjavík Police have due to political pressure rejected to 
investigate the violation.  

 
Few examples of anti-Semitism, Holocaust denial and encouragement to commit terrorist acts on 
Robert Fischer�s homepage: 

 
�Kidnapped and railroaded to his imprisonment torture and death in the Jew-controlled U.S.A. 
Click here for Statement of facts�. 
 
�The so-called "Holocaust" of the Jews during World WarⅡ is a complete hoax! It never happened. 
The Jews are liars�. 
 
�Click here, for the article "Gibson's father says Holocaust was mostly fiction" from "The Japan Times" 
of February 21, 2004�.  
 
�Click here for a photo copy of a March 27, 2005 statement about Bobby by the Simon Wiesenthal 
Center�.  
 
�The death of an evil man. Click here for a photo copy of Simon Wiesenthal's obituary from 'The Japan 
Times' of September 21, 2005�.  
 
�Click here for the articles "Iran president denies Holocaust" and "Iranian president calls Holocaust a 
'myth'" both from "USA Today" of December 15, 2005. Of course the holocaust is pure bullshit. But we 
should all ask ourselves what kind of monsters are the Jews that they would invent this disgusting sob 
story in the first place... 
Click here for Jewish jokes�. 
 
�The cat is out of the bag! U.S. secretary of defense Donald Rumsfeld is a fucken Jew. Click here for 
the article "Biased assumptions pushing U.S. to war" by William Pfaff from the "Japan Times" of 
February 6, 2003�. 
 
�Flash!  The Jewish World Government is upset!  They realize they made a bad mistake by revealing 
that Rumsfeld is a Jew and now the cover-up is in full swing.  Click here for the article �Is war with Iraq 
good for Israel?� by Gideon Samet from�The International Herald Tribune� of March 15-16，2003�. 
 
A request to Mr. Osama bin Laden from Róbert Fischer: 
http://hano53433838.web.infoseek.co.jp/list/p_31/31_0.htm 
 

Eysteinn Sindri Elvarsson, high school student, Höfn Hornarfirði born 5 years 
before the Berlin Wall came down (http://www.ljod.is/viewpoem.php?iPoemID=9921) 

 
Kæri Adolf sárt vér söknum þín 
Senn er mál að efla hreina stofninn 
Úr Jerúsalem reka júðasvín 
Og jafnvel byrja að kynda gamla ofninn 
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Translation: 
 
Dear Adolf how much we miss you  
Soon we have to strengthen the pure race 
Throw the Jew-pigs out of Jerusalem 
And even start a fire in the old furnace 
 
 

Stúdentablaðið 81. árg., 5. tbl., September 2005, p. 3:  Editor Magnús Björn Ólafsson 
(born 1982).   

 
From a leading article, which allegedly describes the dream-vision of the editor of the Student´s magazine 
Stúdentablaðið. This is a grotesque analogy between the Holocaust and the situation of the modern day 
Palestinians. The editor envisages Jewish suicide bombers in Hitler Germany � and Israelis are compared to 
Nazis in the Third Reich. 

 
�Sérviska nasistanna fór víst eitthvað fyrir brjóstið á mörgum gyðingnum sem sá heimili sitt, ævistarf  
og fjölskyldu að ösku verða, án þess að þjóðverska þjóðin né nokkur annar mætti vera að því að rétta 
fram hjálparhönd. Sumir gyðingarnir urðu svo daprir og ringlaðir yfir meðferð þjóðar sinnar að þeir tóku 
upp á því að ganga, drekkhlaðnir sprengiefni, inn í múg og margmenni og sprengja sig, sigri hrósandi, í 
loft upp. Þjóðverjar urðu auðvitað viti sínu fjær af skelfingu yfir þessu undarlega háttarlagi:�Hvers 
vegna láta þeir okkur ekki í friði?� spurði einn. �Það er kynstofninn og trúarbrögðin,� svaraði annar.�Þeir 
hristu úr sér vitið með öllum þessum bölvaða bænaróðri og nú ætla þeir að breyta okkur öllum í 
gyðinga, banna okkur að borða svínakjöt og taka síðan yfir heiminn!� var sá þriðji fljótur að bæta 
við.�Örvæntið ekki, félagar! Samkvæmt nýjustu mælingum vill einn af hverjum fjórum Þjóðverjum ekki 
einu sinni búa í nokkurri nálægð við gyðinga � það er stutt í takmarkið, drengir!� sagði hinn fjórði 
hughreystandi og fullvissaði vini sína um að foringinn myndi vernda þá fyrir öllu illu og utanaðkomandi 
að eilífu amen.� 
 

 
Christian Mission in Iceland or a new Danish caricature? 

 
A) Bearded Jews and Saul, before he became the apostle Paul, stoning a shaved Christian   
B) Saul as the peaceful Paul with a new nose (less crooked/Biblical Rhinoplasty?) and without a 
yarkmulke/fez. (krakkar.sik.is/knet/Sogur/Sal.asp) a part of the �Kristniboðsvefurinn�, the webpage of the 
Association of Christian Missions in Iceland. 

 
 

A       B    
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Egill G�.sson, 25 year old student of Marine Biology, University of Iceland 
http://sokkasafi.tripod.com 
 
Egill G. reacted in 2001 to the 9-11 terrorist attack in New York and Washington D.C. by suggesting the 
expulsion of the wife of the president of the Icelandic republic, who is Jewish. 

 
11.9.01 
Svakalegt! 
Ég ætlaði ekki að trúa Sigga þegar hann sagði mér frá hryðjuverkunum í Bandaríkjunum fyrr í dag. Við 
vorum nokkur að læra í hópvinnuherbergi í Þjóðarbókhlöðunni þegar Halli hringdi í Sigga og sagði 
honum tíðindin. Siggi emjaði af undrun og sagði okkur frá þessu en við áttum auðvitað bágt með að 
trúa honum. Ég hringdi því í mömmu mína sem var að horfa á fréttirnar á breiðtjaldi niðri í vinnu hjá 
sér. Hún staðfesti þetta fyrir mér og hinum og þá fyrst gerði maður sér grein fyrir alvarleika málsins. Sú 
skynsamlega ákvörðun var tekin að ekki væri hægt að læra meira þegar svona hrikalegir hlutir hafa 
hent og því brunuðum við okkur heim til mín til þess að horfa á sjónvarpið. Fréttaflutningurinn þynntist 
svo eftir því sem á leið og varð fljótt lítið spennandi. Þetta er náttúrulega allt alveg fáránlegt. Hver 
verða eftirmálin? Burt með Dorrit!  
Egill klukkan 17:52  
 
14.9.2001 

Á Íslandi í dag er Gyðingur á Bessastöðum. Öfgamenn í Mið-Austulöndum hafa undanfarið verið að 
sækja í sig veðrið eins og öllum er ljós og þeim er svo sannarlega mjög illa við Gyðinga. Það væri því 
lítið mál fyrir þá að ræna Flugleiðavél og stefna henni á Kringluna. Er hag Íslands borgið með 
Gyðing í farabroddi?  
 
21.9.2001 
http://htmlgear.tripod.com/poll/control.poll?u=sokkasafi&i=29&a=vote 
 
�Það er alveg greinilegt hvað fólki hér finnst um Gyðinga. Þjóðin hefur talað! � 

 
 
 

Die Bessastadt Juden
Burt með Dorrit! 
  
Já! 14 (48%)  

Nei! 15 (51%)  

29 Total votes  
 

 
 

Runar Thor: �I think that we (the Icelandic people) are better than most others� 
http://web.israelinsider.com/views/4201.htm 

LOL - Paranoid 
RunarThor - Reykjavik, Iceland  
10/05/2004 13:44 IT    
Here's a little advice to you Arnold Eisen and my fellow countryman, calling himself 
"Apache" - Get out of your little box and give it an honest try to understand what you're 
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seeing. Thanks to everyone that has talked back at you explaining to you what the symbol 
is about and that the youngsters were making a joke.  
 
I am really glad you had this experience here in Iceland. Not because I hate you, because I 
really couldn't care less about jews, blacks, hispanics, whites or any other skin color/race 
for the sake of the color or race only. What irks me is for example paranoia or a completely 
one-sided view. FYI WW2 was not about killing the jews, that was a byproduct. A means to 
create paranoia and through it gain control over the rest of the nation. It's the tool Israel is 
using to terrorize Palestine, it's what mr. Bush is using to grab the Iraqi oil fields and it's 
going to be used for lots of things in the future.  
 
Consider this - There has never been a racially motivated crime in Iceland perpetrated by 
Icelanders. US soldiers have stabbed and shot icelandic children and young people, groups 
of Vietnamese-Icelandic people have attacked other immigrants, etc. but apart from one 
domestic dispute where a mad, cocaine-sniffing Icelandic dude murdered his wife from the 
Philippines, I can't recall ANY clashes at all.  
 
So get out of your box!  
 
And yes, the 1st lady of Iceland is jewish. I'm pretty sure if the 1st lady of Israel was from 
Palestine, Israelis would burn her pretty quick (prejudice, paranoia and hatred). US citizens 
would shoot a black president in the 1st term in office (not that he'd ever get elected - LOL). 
So, like Apache pointed out some people here thought - I think that we (the Icelandic 
people) are better than most others, but lead by a margin set by example, not by conviction 
only :)  
 
So a wake up call - If some hormone raging youngsters point at your little hat and make 
Hitler imitations, make fun back at them instead of running like a coward and spread hatred, 
prejudice and paranoia.� 

 


