VETURLIÐI ÓSKARSSON:

„Villi boxari“
Þáttur um Vilhelm Jakobsson og ógæfusama æfi hans,
byggður á blaðafregnum og skrifum 1911–1941

INNGANGUR
Á árunum upp úr 1930 kemur við sögu á Ísafirði, og reyndar víðar um land,
Vilhelm nokkur Jakobsson. Hann er flestum gleymdur nú en lífssaga hans er
dapurleg og með nokkrum ólíkindum. Einn þáttur hennar varpar á sinn hátt
nokkuð merkilegu ljósi yfir stjórnmálaástand og stjórnmálaátök á Ísafirði á
árunum fyrir seinni heimsstyrjöldina.
Hér á eftir verður dregið saman yfirlit um líf þessa manns sem sjálfsagt
hefði kosið að sín yrði minnst á annan hátt en lesa má úr fréttum dagblaða frá
þessum árum.
Helstu tiltækar heimildir um Vilhelm eru stuttur þáttur í Íslenzkum Hafnarstúdentum eftir Bjarna Jónsson frá Unnarholti, minningargreinar í Morgunblaðinu og Vísi 9. janúar 1941 og grein í Austra, 22. árg. 28. tbl. (26. ágúst
1977). Að öðru leyti er stuðst við fréttir í dagblöðum frá 1911 til 1941 sem
aðgengileg eru í gagnasafninu Tímarit.is. Gagnagrunnurinn Íslendingabók
hefur enn fremur nýst við leit að nafngreindu fólki og eru sumar upplýsingar,
einkum ártöl, sóttar þangað. Svolítið var spurst fyrir meðal kunnugra um sögu
Ísafjarðar og Neskaupstaðar en of langt er um liðið til þess að lengur sé hægt
að sækja í sjóð minninga lifandi fólks.

MYND ÚR MINNINGARGREIN
Minningargreinar eru sérstök og merkileg bókmenntagrein og lúta í mörgu eigin
lögmálum. Þar er lífssaga hins látna rakin, honum hrósað og ef brestir voru í
manngerðinni eru þeir ósjaldan skýrðir í mildum orðum eða undir rós. Það getur
verið upplýsandi að byrja á öfugum enda þegar ævi manns er rædd, og rekja fáein
atriði úr minningargreinum áður en örlagasaga er þrædd eftir öðrum heimildum.
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Í Morgunblaðinu 9. janúar 1941 er minningargrein um Vilhelm Jakobsson, undirrituð
af Jakobi Kristinssyni, sjálfsagt þeim sem um
þær mundir var fræðslumálastjóri (f. 1882) og
hafði verið samstúdent Vilhelms, utanskóla
eins og hann. Þar er hinum látna lýst svo,
eftir stuttan inngang um ætt, uppruna, nám
og fjölskylduhagi, að hann hafi verið „vel á
sig kominn um vöxt og andlitsfall, eygður
vel, hárið hrafnsvart og hrokkið, svipurinn
mikill og einarðlegur; íþróttamaður góður,
áhugasamur og harðfylginn sjer; gáfaður og
námsmaður ágætur og þó einkum sýnt um
Vilhelm Jakobsson.
tungumálanám.“1
Þetta er vaskleg lýsing vinar. En eins og gerist í mannlýsingum í fornum
bókum felst í þessari glæstu mynd fyrirboði um ógæfuna. „Sitt er hvað, gæfa
og gjörvileiki“, segir minningarhöfundur. Lesandinn fær að vita að lánið lék
sjaldan við minningarþegann og atvik og örlög stilltu svo til að hann hélt aldrei
föstu starfi til langframa. Hann er sagður hafa verið stórlátur maður sem var
það þung þraut að þurfa að ganga fyrir menn og fala vinnu árangurslaust.
„Þegar svo er ástatt, fá fæstir varist beiskju eða gætt hins, að stilla jafna[n]
skapi sínu í hóf“, heldur höfundur áfram, og myndin verður skýrari. „Vilhelm
mun sjaldan hafa bundið bagga sína sömu hnútum og samferðamenn.“ Þegar
svo er komist að orði veit sá er les minningargrein æði margt um hinn látna.
Hann var drengskaparmaður, en skapið stórt og ósveigjanlegt. Ef menn
tróðu við hann illsakir, var hann harður í horn að taka og alls óvæginn.
Og heldur mundi hann þá hafa látið lífið en hlut sinn eða slaka til um
hársbreidd. Þegar við þetta bættist svo, að hann var einarður, orðhvatur
og bersögull um of fyrir þetta mannfjelag vort, má nærri geta, að þessi
skapgerð greiddi honum ekki göngu til embætta eða fríðinda í heimi
hjer. […] [H]efi jeg ekki getað varist þeirri hugsun, að árekstrar þeir
og atvinnutjón, er honum mætti, eigi fyrst og fremst rætur að rekja til
þess, að honum varð aldrei þokað frá því, er hann taldi rjett. Hitt er
1

Morgunblaðið 9. janúar 1941, 7.
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annað mál, hvort hann hefir jafnan sjeð hið rjetta, því að sá maður mun
torfundinn er aldrei skeikar þar. En ósveigjanleikinn í lund Vilhelms
var ekki síst sprottinn af trúmensku hans við það, er hann taldi rjettan
málstað. […] Þeir, sem lítil kynni höfðu af Vilhelm, munu sennilega
hafa ætlað, að hann hafi hvorki átt hlýju nje viðkvæmni í skapi. Hann
bar hvorugt utan á sjer. En við nánari kynning gat það ekki dulist.
Þá kom fram hin djúpa lotning hans fyrir andlegri tign og göfgi og
hve mjög hann unni drengskap og rjettlæti. Og fremur fáa menn hefi
jeg þekt sem virtust eiga dýpri fullkomnunarþrá. Þessi þrá hans var
viðkvæm og sár, eins og venjulegt er um sams konar þrár þeirra, sem
við stórt skap hafa að stríða. Og ef rætt var um þetta efni við hann, var
það honum svo viðkvæmt, að honum vöknaði aftur og aftur um augu.
En það var þó rjettlætið, sem lífið virtist sanna, að hann ynni mest. Það
var gæfa hans eða ógæfa, eftir því, við hvað er miðað.2

Þessa mynd þarf að taka með fyrirvara, sjálfsagt bæði það sem jákvætt er og
neikvætt, en ef hismið er skilið frá kjarnanum og óskráðar stílreglur minningargreina hafðar í huga birtist okkur hér eigi að síður maðurinn Vilhelm Jakobsson. Hann reynist svo sannarlega ósveigjanlegur í lund, það verður okkur
ljóst þegar víðar er leitað, og hann á erfitt með að stilla skapi sínu í hóf. Og
trúmennska hans við það sem hann taldi réttan málstað verður harla dapurleg
þegar fram í sækir. Í annarri minningargrein er margt hið sama haft um Vilhelm,
hann sagður skapmaður mikill sem lét ekki hlut sinn, bjó við ýmislegt mótlæti
og hafði það áhrif á manninn, „en þótt ókunnugum fyndist hann vera harður og
kuldalegur, þá var hann allur annar maður í augum þeirra, er tókst að kynnast
honum og þekkja hug hans.“3 Einnig hér er honum hrósað fyrir ytra atgervi;
myndarlegur maður á velli, svipmikill og góður íþróttamaður. Í minningargrein
um dóttur hans, Steingerði Ellingston, sem lést 14. september 1979, er föðurins
getið og hann sagður hafa verið mikill vaskleikamaður, annálaður málamaður
og að auki söngmaður góður með fagra barytonrödd.4
Þá vasklegu mynd ógæfumanns sem hér var dregin fram má hafa í huga þegar
áfram er lesið, og kann að vera að sumt í henni varpi dálitlu ljósi á efnið.
2

Morgunblaðið 9. janúar 1941, 7.

3

Vísir 9. janúar 1941, 2.

4

Morgunblaðið 6. desember 1979, 30.
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MAÐURINN VILHELM JAKOBSSON
Vilhelm Jakobsson fæddist á Skinnastað í Öxarfirði 27. febrúar 1889 og lést
í Reykjavík 1. janúar 1941 á 52. aldursári. Faðir Vilhelms, Jakob Símonarson trésmiður, var Skagfirðingur en móðir hans, María Þórðardóttir, úr Loðmundarfirði. Vilhelm gekk í Gagnfræðaskólann á Akureyri og lauk prófi frá
Menntaskólanum í Reykjavík 1911, án þess þó að hafa setið í skóla, en nokkuð
tíðkaðist að góðir námsmenn fengju að gangast undir stúdentspróf eftir lestur
utanskóla. Meðal samstúdenta hans eru fyrirmenni eins og Árni Jónsson frá
Múla, Einar Hjörleifsson Kvaran, Gunnar Sigurðsson frá Selalæk, Héðinn
Valdimarsson, Valtýr Stefánsson, síðar ritstjóri, Vilmundur Jónsson, síðar
landlæknir, og fleiri.5
Vilhelm sigldi til Kaupmannahafnar fljótlega að prófi loknu og hóf undirbúningsnám í verkfræði en varð afhuga því og lærði í staðinn hraðritun.
Hann samdi kennslubók í þeirri námsgrein, Kenslubók í hraðritun: Kerfi
Gabelsbergers, og naut til þess styrks úr landssjóði.6 Bókin kom út í Kaupmannahöfn 1916. Varð hann einn fyrsti hraðritunarkennari á Íslandi eftir að
heim kom, og tók kennarapróf við Kennaraskólann.7 Í Kaupmannahöfn dvaldist
hann í fimm ár og stundaði þar einnig íþróttir, einkum hnefaleika. Hann mun
hafa gifst þar í borg íslenskri konu, Sigríði Benónýsdóttur.8 Sigríður var
fædd 1. júlí 1894 í Reykjavík, dóttir Benónýs Benónýssonar kaupmanns og
Ólafar Þorsteinsdóttur, systur séra Bjarna tónskálds. Þau Vilhelm skildu eftir
fremur stuttar samvistir og fluttist Sigríður af landi burt og settist að í Skotlandi og síðar í Bandaríkjunum. Þau Vilhelm áttu tvö börn sem bæði ólust upp
erlendis, soninn Gunnar Benóný (f. 1918, d. 1988, Gunnar Ben Vilhelmsson
5

Skólablaðið 1. ágúst 1911, 126–127.

6

Vísir 31. júlí 1916, 1.

7

Austri 26. ágúst 1977, 2. – Ýmsir kunnu hraðritun og hafa sumir kennt hana; t.d. kennir
S. M. Macdonald enska hraðritun árið 1916 (Vísir 1. september 1916, 1) og um aldamótin hafði Halldór Lárusson, sonur séra Lárusar Halldórssonar fríkirkjuprests, fengið
styrk frá Alþingi til að kenna hraðritun (Þjóðólfur 2. október 1903, 159), en hann var
ómenntaður í greininni og lést 1903, rúmlega tvítugur að aldri. Vilhelm mun hafa verið
fyrstur kennaraskólagenginna manna til að kenna fagið.

8

Vísir 9. janúar 1941, 2. Í minningargrein um Sigríði í Morgunblaðinu 3. október 1952,
12, er að vísu talið að þau hafi gifst í Reykjavík.
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Benonys) og dótturina Fanneyju (f. 1922, d. 2011, Fay Benonys Kauzer).
Sigríður fékk Fálkaorðuna (riddarakross) 1949 fyrir aðstoð sem hún hafði
veitt íslenskum námsmönnum á Vesturströnd Bandaríkjanna.9 Sigríður lést 9.
apríl 1952 í Kaliforníu. Seinni kona Vilhelms var Ólöf Jónsdóttir frá Smiðjuhóli í Mýrasýslu, skáldkona (Ólöf. J. Jakobsson), f. 1895, d. 1970. Þau áttu
eina dóttur, Steingerði (f. 1928, d. 1979, Denna Steingerður Ellingston), bókmenntafræðing og háskólakennara við Berkeley-háskóla í Bandaríkjunum.10
Af ofangreindri minningargrein um Steingerði í Morgunblaðinu í desember
1979 má ráða að foreldrar hennar hafi kynnst 1923, en þá mun Vilhelm hafa
verið í fæði í Reykjavík á heimili fjölskyldu Ólafar.
Vilhelm kom heim úr Danmerkurdvöl sinni sumarið 1916 og er getið í
Morgunblaðinu 31. júlí 1916 á meðal farþega millilandaskipsins Íslands sem
stigu frá borði daginn áður: „Ísland kom hingað snemma í gærmorgun. Farþegar voru margir, þ. á m. […] Vilhjálmur Jakobsson hraðritari“.11 Vilhelm
var fyrsti Íslendingurinn sem lærði hnefaleika og tók hann að kenna íþróttina
strax eftir að hann kom að utan. Auglýsingu um það er til dæmis að finna í
Höfuðstaðnum 27. nóvember 1916, bls. 4, og segir að Vilhelm hefji kennslu í
desember það ár. Hann er þá skráður á Hverfisgötu 43 í Reykjavík. Nemendur
hans voru einkum úr Sjómannaskólanum en kennslan mun fyrst hafa farið fram
í leikfimisal Landakotsskóla.12 Löngu síðar, í Alþýðublaðinu 23. júní 1939, er
Vilhelms getið í aðsendri grein á bls. 2 og sagt að hann hafi komist svo langt
í hnefaleikum að oft sé talað um hann þegar gamlar hnefaleikaminningar séu
rifjaðar upp í Danmörku.
Í blöðum á næstu árum eftir heimkomuna sést að Vilhelm sinnir einkakennslu
og kennir hraðritun, dönsku, ensku, réttritun og reikning.13 Einnig mun hann
hafa stundað bankastörf.14 Hans er getið í tilefni af tíu ára stúdentsafmæli en
9

Lögberg 20. nóvember 1952, 3 (þar rangt ártal); sbr. Fálkaorðuhafar.

10

Sjá tímaritið 19. júní, 19. júní 1968, 36.

11

Morgunblaðið 31. júlí 1916, 3.

12

Alþýðublaðið 18. nóvember 1989, 4: „Íþróttaviðburðir fyrri tíma“, eftir Örn Eiðsson;
Lýður Björnsson 1992, 154.

13

Sjá t.d. Vísi 16. nóvember 1920, 4 og 2. júní 1927, 3.

14

Morgunblaðið 6. desember 1979, 30.
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sagður staddur utan bæjar.15 Í apríl 1918 var Vilhelm ráðinn innanþingsskrifari
á Alþingi.16 Hann er vel þekktur í mannlífi Reykjavíkur og vísar penninn
„Elendíus“ á gamansaman hátt til hans í Morgunblaðinu 8. maí 1918:
P. S. Í gær fór eg í sparifötin mín, þessi grágrænu, sem eru rimpuð
saman á bakinu eins og tízkan mælir fyrir, tók með mér leikhús-kíkir,
þrjár arkir af »bíkúpu« og þrjátíu blýanta eins og Vilhelm hraðritari,
og labbaði upp á þing. 17

Árið 1920 er Vilhelm enn þingskrifari í neðri deild18 en veturinn 1921–1922
kennir hann við Barnaskólann í Bolungarvík.19 Annars er hann næstu árin í
Reykjavík, sem meðal annars má sjá af auglýsingum í dagblöðum, til dæmis
í Vísi 2. júní 1927, bls. 3, þar sem hann lætur þess getið að hann sé fluttur af
Vitastíg 9 á Hverfisgötu 90. Er hann þá starfsmaður Alþingis meðfram kennslu
í hraðritun og tungumálum. Í Verði 21. janúar 1928 er hann talinn meðal lausráðinna þingritara sem teknir eru inn jafnóðum og þörf er á.20
Í Ísafold 13. mars 1928 er í safnþættinum „Frjettir víðsvegar að“ stutt frásögn
af þingmanni Vestur-Húnvetninga.21
Þingmaður Vestur-Húnvetninga vekur enn á sjer eftirtekt með nýstárlegum hætti. Á næturfundinum aðfaranótt þess 1. mars sótti þingmanninn svefn svo mikill, að hann fjell fram á borðið og sofnaði. Tók hann
síðan að hrjóta svo hátt, að hrotur heyrðust að forseta. Hringdi forseti
bjöllunni til þess, að vekja þingmanninn. Er þetta bar eigi tilætlaðan
árangur, sendi forseti þingskrifara einn sem æfður er í hnefaleik, og
skipaði honum með nokkrum þunga að stjaka við þingmanninum svo
hann vaknaði. Tókst skrifara að inna það verk af hendi.22
15

Morgunblaðið 17. júlí 1921, 3.

16

Morgunblaðið 18. apríl 1918, 4.

17

Morgunblaðið 8. maí 1918, 2.

18

Ísafold 16. febrúar 1920, 2.

19

Bjarni Jónsson frá Unnarholti 1949, 318.

20

Vörður 21. janúar 1928, 4.

21

Sá var þingmaður Framsóknarflokksins, Hannes Jónsson, kaupfélagsstjóri á Hvammstanga, sbr. Alþingismannatal 1845–1975, 170–171.
22

Ísafold 13. mars 1928, 4.
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Er engum blöðum um það að fletta að þingskrifarinn er Vilhelm Jakobsson.
Áfram má fylgjast með Vilhelm í dagblöðum. Í Alþýðublaðinu 14. febrúar
1929 segir að ekið hafi verið á hann á Hverfisgötunni:
Stóð hann réttu megin á götunni og ætlaði að fara að stíga á bak á
hjóli. Kom þá að bifreið G. K. 55 frá Steindóri Einarssyni og var
með venjulegum ljósum. Ók hún yfir hjólið og kastaði Vilhelm
flötum á götuna. Tættust sundur buxur hans af báðum hnjám og skinn
af hnjánum. Rakst vinstra ljóskerið í bak honum og brotnaði. Eftir
þetta hafði Vilhelm tal af bifreiðarstjóranum og fór fram á, að sér
yrðu greiddar 90 kr. í skaðabætur fyrir skemdir á fötum og hjóli en
er til Steindórs kom neitaði hann að ganga að því. Fór málið þá til
lögreglunnar. Upplýsingar þessar eru samkvæmt frásögn Vilhelms.23

Vilhelm er á þessum árum hlynntur stefnu Alþýðuflokks og ef til vill einnig
hallur undir Framsóknarflokkinn. Í Ísafjarðarblaðinu Vesturlandi er beinlínis
sagt að hann hafi um skeið verið „æstur jafnaðarmaður“.24 Það er þó sagt í
samhengi sem þarfnast skýringar við og verður ljóst síðar í þessari samantekt.
Í vikublaði Morgunblaðsins, Ísafold, er í nóvember 1929 greint frá því að
Vilhelm – sem þar er í pólitísku lítillækkunarskyni kallaður „Vilhelm boxari“
– hafi staðið í atkvæðasmölun fyrir Jónas frá Hriflu:
Jónas frá Hriflu hafði fengið nokkra af sínum vildarvinum til þess að
reyna að koma Pálma Hannessyni í formannssætið í Stúdentafjelaginu.
Fóru af stað til þess að smala þeir Helgi Briem skattstjóri, Hjeðinn
[Valdimarsson], Ingimar [Jónsson], Sigurður Jónasson, Vilhelm
boxari og margir fleiri, sem blaðið kann ekki að nefna. Þeir smöluðu
nætur og daga og fóru að með leynd mikilli.25

Í sama blaði, bls. 2, má síðan lesa að Vilhelm Jakobsson hraðritari hafi ásamt
Sigurði Ólafssyni, verið kosinn endurskoðunarmaður í nýstofnuðu Bókmenntafélagi jafnaðarmanna. Í stjórn voru kosnir séra Ingimar Jónsson skólastjóri
23

Alþýðublaðið 14. febrúar 1929, 4.

24

Vesturland 30. desember 1934, 244.

25

Ísafold 18. nóvember 1929, 1.
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Úr Lesbók Morgunblaðsins 21. júní 1936, bls. 1: „25 ára íþróttagarpar“.

formaður og meðstjórnendur Eggert P. Briem, Þórbergur Þórðarson rithöfundur,
Hallbjörn Halldórsson prentsmiðjustjóri og dr. Guðbrandur Jónsson; í varastjórn
Jakob Jóh. Smári, varaformaður, Jón Guðjónsson bókari, Gísli Jónsson
járnsmiður, Nikulás Friðriksson og Ólafur Þ. Kristjánsson esperantókennari.
Vilmundur Jónsson landlæknir var einnig meðal forvígismanna félagsins.26
Má af þessum tveimur síðustu blaðafréttum ráða nokkuð hvar Vilhelm átti
heima í pólitík um þær mundir. Morgunblaðið getur þess 21. nóvember 1930
að Vilhelm (sem þar er kallaður „Villi boxari“) hafi árið áður verið kostaður
af Alþýðuflokknum til að ganga hús úr húsi og selja áskrift að Alþýðublaðinu.
Sú söluferð Vilhelms Jakobssonar bar ekki varanlegan ávöxt, segir blaðið.27

26

Sbr. Pétur Pétursson 2003.

27

Morgunblaðið 21. nóvember 1930, 3.
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NÝR TOLLÞJÓNN Á ÍSAFIRÐI
Haustið 1930 var ráðinn til starfa nýr tollþjónn á Ísafirði, en starfandi tollverði
hafði skyndilega verið sagt störfum með litlum eða engum fyrirvara. Sá hét
Gísli Indriðason, var þekktur kommúnisti og mun hafa verið dómsmálaráðherra,
Jónasi Jónssyni frá Hriflu, þyrnir í augum.28 Í málgagni Sjálfstæðisflokksins
á Ísafirði, Vesturlandi, segir svo 14. október það ár:
Nýr tollþjónn. Wilhelm Jakobsson cand. phil. er orðinn tollþjónn hér
á Ísafirði. Kennir hann hér í vetur tungumál og fleiri námsgreinar, sbr.
auglýsingu hans hér í blaðinu.29

Síðar í sama blaði, og aftur 21. október, kemur fram að tollþjónninn nýi kenni
hraðritun, ensku og dönsku, og byrjendum þýsku. Hann býr í Mánagötu 4 ásamt
Ólöfu konu sinni og dóttur þeirra, Steingerði.30 Ráðningar hans í starfið er
einnig getið í Alþýðublaðinu 3. nóvember: „Vilhelm Jakobsson hraðritari er
ráðinn tollvörður á Ísafirði“.31 Upplýsingar um ástæður þess að Vilhelm skiptir
um starf og flyst vestur á firði hafa ekki komið fram við þessa samantekt, en hafa
má í huga orð séra Jakobs Kristinssonar í minningargreininni og má geta sér
þess til að Vilhelm hafi verið orðinn þreyttur á lausamennsku í höfuðstaðnum.
Hann hafði áður kennt vestra, sem fyrr segir, og var því ekki ókunnugur þar.
Að sögn Morgunblaðsins 8. nóvember þetta ár er drykkjuskapur mikill á
Ísafirði um þessar mundir og birgðir nægar í vínútsölunni þrátt fyrir aðflutningsbann. Tollþjónninn nýi tekur starf sitt alvarlega og þykir strax nokkuð
harðhentur á borgurunum, „enda er hann lærður „boxari““, segir blaðið.32
Í málgagni Alþýðuflokksins á Ísafirði, Skutli, kemur fram viku seinna að
Vilhelm hefur átt í handalögmálum í starfi sínu og orðið að lúta í lægra haldi
í dómsmáli:

28

Sjá umfjöllun Björgvins Bjarnasonar í þessu hefti Ársrits Sögufélags Ísfirðinga, bls. 72.

29

Vesturland 14. október 1930, 3.

30

Manntalsskýrsla 1930, Ísafirði.

31

Alþýðublaðið 3. nóvember 1930, 4.

32

Morgunblaðið 8. nóvember 1930, 3.
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Marga furðar á nýuppkveðnum dómi hér í bæ, er sýknar mann fyrir
að hafa misþyrmt tollverðinum, er hann var að taka smyglað áfengi af
drukknum manni. Aðrir telja þetta eðlilegt. Hæstiréttur sker úr.33

Aðrir telja þetta eðlilegt, segir í fréttinni. Vera kann að í þeim orðum felist
meira en ætla mætti við fyrstu sýn, og að þegar á fyrstu mánuðum Vilhelms
á Ísafirði sé lundarfar hans tekið að verða honum til trafala.
Ekki er Vilhelms getið í Ísafjarðarblöðum næstu mánuðina, svo að séð verði,
en í Skutli haustið 1931 kemur fram að hann hafi verið skipaður löggæslumaður
á Vestfjörðum. „Á hann að hafa á hendi lögreglustarf yfirleitt, í samráði við
lögreglustjórana á Patreksfirði og Ísafirði.“34

VEÐUR SKIPAST Í LOFTI
Í maí 1933 héldu tveir af forystumönnum þjóðernissinna á Íslandi, Gísli
Sigurbjörnsson frímerkjasali, sem síðar varð helst þekktur sem forstjóri Elliheimilisins Grundar, og Gísli Bjarnason frá Steinnesi, lögfræðingur og starfsmaður í stjórnarráðinu, í tveggja vikna útbreiðsluferð vestur og norður um
land.35 Komu þeir til baka til Reykjavíkur 29. maí með Gullfossi. Þeir héldu
meðal annars fund á Ísafirði, og greinir frá honum í málgagni hreyfingarinnar,
Íslenskri endurreisn, undir fyrirsögninni „Frá hreyfingunni“:
Þeir fjelagar Gísli Bjarnason og Gísli Sigurbjörnsson komu aftur til
bæjarins með „Gullfossi“ siðastl. mánudagsmorgun. Höfðu þeir þá
haldið fundi víðsvegar á Vestfjörðum og Norðurlandi. […] Á Ísafirði
töluðu þeir fjelagar af svölum íbúðarhúss Jónasar Tómassonar bóksala.
Var þar fjöldi manns saman kominn. Ræða Gísla Bjarnasonar vakti
mikla eftirtekt. Deildi hann einkum á bitlinga og fjegræðgi þingmanna
og þótti mönnum nóg um þær frásagnir, þótt sannar væru. Mun margur
Ísfirðingurinn hafa hugsað til fulltrúa síns, Vilmundar landlæknis,
sem reynst hefir furðu lystugur á bein og bitlinga. – Var ræðum þeirra
fjelaga tekið mjög vel og þeir beðnir að koma sem fyrst aftur til
Ísafjarðar. Varð það því úr, að Gísli Bjarnason sneri við á Akureyri
33

Skutull 21. desember 1930, 4.

34

Skutull 25. september 1931, 2.

35

Sjá Ásgeir Guðmundsson 1976, 27.
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til Ísafjarðar. Stofnaði hann þar deild fyrir hönd Þjóðernissinna og
hleypti nýju blaði, „Þjóðin vaknar“, af stokkunum.36

Útifundir voru oft haldnir á svölum húss Jónasar eða utan við það, til dæmis
30. apríl þetta vor og 14. júlí („úti fyrir húsi Jónasar Tómassonar“) þar sem
fólk úr öllum flokkum talaði, og þess er sérstaklega getið að þar hafi verið
haldinn mótmælafundur „gegn nasizma og ríkislögreglu“ 28. maí.37
Í greinarstúf á sömu blaðsíðu í Íslenskri endurreisn, undir fyrirsögninni
„Áskorun til gamalla Ísfirðinga“, er nánar fjallað um Ísafjarðardvölina:
Gísli Bjarnason lögfr. dvaldi á Ísafirði nokkra daga. Stofnaði hann þar
deild fyrir Þjóðernishreyfinguna. Ísafjarðarkaupstaður og Hnífsdalur
eru saman í deild, enda er örskamt á milli bæjanna. Fjöldi ágætismanna,
yngri sem eldri, starfa þar fyrir Þjóðernishreyfingu Ísl. Æskulýðsdeildir
kaupstaðarins hafa gefið út blað, er nefnist „Þjóðin vaknar“. Allur
ágóðinn af sölu blaðsins rennur í sjóð æskulýðsdeildarinnar á
Ísafirði. Ágóðanum af sölu 1. tbl. verður varið til kaupa á tveimur
30 mann[a] tjöldum, og til girðingar og ræktunar á skógarbletti í
hinum fagra skógi, er liggur rjett hjá bænum. Tjöldin verða skreytt
merki Þjóðernissinna og prýdd eins, og föng eru á. Þeir Ísfirðingar,
sem eru búsettir hjer í Reykjavík, svo og aðrir vinir æskunnar, sem
vildu styrkja þetta góða málefni, eru vinsamlega beðnir að senda tillög
sín til skrifstofu Þjóðernishr. í Ingólfshvoli, eða Gísla Bjarnasonar,
sem hefir fullan hug á að reynast hinum mörgu ungu vinum sínum og
Þjóðernishreyfingarinnar þar vel.
Gamlir Ísfirðingar! Hjálpið Þjóðernissinnum, til þess að ryðja öllu
því illþýði á braut, er nú ræður ríkjum á Ísafirði, til stórtjóns fyrir
þennan fagra bæ, og alla hina mörgu ágætu borgara bæjarins, og æskuna, er þar vex upp. Þjóðernissinnar eru ráðnir í því að berjast á Ísafirði, eins og allstaðar annarstaðar á landinu, uns fullum sigri er náð.
Styðjið okkur öll, í baráttunni á Ísafirði.
Gísli Bjarnason hjelt auk þess, fjölmenna fundi í Hnífsdal, Bolungarvík og Súðavík, við ágætar undirtektir. Þjóðernissinnar eiga nú yfir
1000 ákveðinna og hraustra flokksmanna við Ísafjarðardjúp.38

36

Íslensk endurreisn 1. júní 1933, 3.

37

Skutull 30. apríl 1933, 1; Skutull 3. júní 1933, 1; Skutull 15. júlí 1933, 2.

38

Íslensk endurreisn 1. júní 1933.
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Að sögn Ásgeirs Guðmundssonar sagnfræðings, sem fjallað hefur um sögu
Þjóðernishreyfingar Íslendinga og Flokks þjóðernissinna, varð deildin á Ísafirði
skammlíf og telur hann ofangreinda fullyrðingu um fjölda flokksmanna vera
algerlega út í bláinn.39 Blaðið Þjóðin vaknar, sem minnst er á í áskoruninni,
var gefið út á Ísafirði og kom út þetta eina tölublað, 27. maí 1933, og skrifa
þeir Gísli Bjarnason og Gísli Sigurbjörnsson þar undir hvatningu til Ísfirðinga
(bls. 4).
Svo virðist sem Vilhelm Jakobsson tollvörður, sem áður hafði verið hallur
undir félagshyggju, hafi verið einn þeirra sem létu hrífast af málflutningi
þeirra nafnanna, Gísla Sigurbjörnssonar og Gísla Bjarnasonar. Auðvitað er
ekki hægt að vita með neinni vissu hverjar pólitískar skoðanir Vilhelms voru
áður en til þessa kom þó að lesa megi í eitt og annað sem áður hafði birst um
hann í blöðum, eins og ýjað var að hér að ofan. Vel má vera að til séu gögn,
einkabréf eða annað, sem greini frá því; en ekki hefur verið unnt að leggjast
í leit að slíku efni við samantekt þessarar greinar.
Skömmu eftir heimsókn Gíslanna tveggja eru haldnir framboðsfundir í Bolungarvík og Hnífsdal. Er þeirra getið í Skutli 1. júlí 1933 undir fyrirsögninni
„Samvinna íhalds, nazista og kommúnista“, og eru frásagnir um fundina
heldur líflegri en við eigum að venjast nú um stundir. Er þar einkum vegið að
og gert lítið úr pólitískum andstæðingum en Alþýðuflokksmönnum hrósað því
meir, ekki síst Vilmundi Jónssyni landlækni, samstúdent Vilhelms, sem var
þingmaður flokksins í Norður-Ísafjarðarsýslu (flutti til Reykjavíkur 1931): „Í
hvert sinn er Vilmundur hóf máls, streymdi fólk það, sem farið hafði út […]
inn í húsið, og í ræðulok kvað ávalt við dynjandi lófaklapp fyrir Vilmundi með
stöðugt vaxandi þunga eftir því, sem leið á fundinn. Jafnvel í miðjum ræðum
Vilmundar brautst hrifni áheyrenda út í kröftugu lófataki […]“.40 Segir þar
að Vilmundur hafi greint frá „nazistadekri“ hins þingmanns sýslunnar, Jóns
Auðuns Jónssonar frá Garðsstöðum (1878–1953), útgerðarmanns á Ísafirði
og þingmanns Sjálfstæðisflokksins.41 (Þess má geta að Jón Auðunn og Jón
39

Ásgeir Guðmundsson 1976, 27 og 28.

40

Skutull 1. júlí 1933, 1.

41

Sjá um hann minningargreinar í Vesturlandi 22. júní 1953, 2–3, og Ægi 1. júní 1954,
114–115.
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Baldvinsson, formaður Alþýðuflokksins, voru systkinasynir, og er enda oft
stutt milli manna í ætt þótt lengra sé í öðrum taugum.)
Á fundinum í Hnífsdal var mikill múgur manns saman kominn, einnig frá
Ísafirði og víðar að, að sögn Skutuls, og kemur í blaðinu fram skýring á tengingu
þingmannsins við nazista í Reykjavík:
Þar kom fram sem aðalstuðningsmaður Jóns Auðuns Vilhelm Jakobsson, tollvörður, almennt nefndur Villi tollari, og lýsti því yfir, að hann
væri nazisti. Urðu fundarmenn þá svo æfir, að almennar kröfur heyrðust
um, að honum yrði þegar kastað út. Tók hann, þrátt fyrir allar óskir og
kröfur fundarmanna, að lesa upp ræðuhandrit, en gerði það svo slitrótt
og álappalega, að reiði manna tók bratt að snúast í skop og skens við
hinar löngu þagnir, þegar hann týndi ritningarstaðnum, en það kom
fyrir hvað eftir annað. Varð fundarstjóri, Ingimar Bjarnason að síðustu
að skipa manngreyinu að hætta, svo að ekki færi allt í uppnám. Var
tollaranum skipun fundarstjóra sýnilega kærkomið tilefni til að hafa
sig á brott og þagna áður en verra hlytist af. Spurði maður mann eftir
þetta atvik, hvort Villi greyið væri virkilega með fullu viti, en úr þeim
spurningum verður reynzlan að skera á næstunni. – Er nú ekki lengur
um að villast, að Sjálfstæðismenn hafa samið við nazista og njóta
stuðnings þeirra við þessar kosningar. – Þá duldist fundarmönnum
heldur ekki, að Jón er líka í kosningabandalagi við kommúnistana,
því bæði gerðu þeir sameiginlegar árásir á Vilmund, og svo sat öll
hersingin: Halldór, Karitas, Jón Auðunn og Villi í einni hersingu og
stakk saman nefjum, þegar tóm vannst til. Þríveldasamband Jóns
Auðuns, nazista og kommúnista afhjúpaðist þannig algerlega á
Hnífsdals-fundinum, og munu kjósendur í N.-Ísafjarðarsýslu taka fullt
tillit til þess þ. 16. júlí. Nazistadekur og kommúnistaspekulatión Jóns
hlýtur að fella hann!42

Halldór og Karítas sem þarna eru nefnd eru þau Halldór Ólafsson frá Gjögri,
fyrrverandi ritstjóri Skutuls frá 1928 til 1930, og baráttukonan Karítas Skarphéðinsdóttir frá Æðey,43 bæði í forystusveit kommúnista á Ísafirði um þær
mundir.
42

Skutull 1. júlí 1933, 1.

43

Sjá um hana grein nöfnu hennar, Karítasar Skarphéðinsdóttur Neff, 2010.
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Þessi skrif þarf að taka með fyrirvara og hafa ber í huga rammpólitískan
tilgang þeirra. En síðar í sama blaði er hnykkt á tengslum sjálfstæðismanna og
nasista með lítilli athugasemd, nokkuð rætinni: „Auk Dr. Bjarna [Jónssonar
frá Vigur] er Villi tollari nú orðinn þénari íhaldsins á götum úti. – „Einn–tveir
allir eru þeir!““.44
Enn er Vilhelms Jakobssonar getið í Skutli fáum dögum síðar í frétt af landsmálafundi á Ísafirði, og ljóst er að hann er farinn að ýfa skap félagshyggjumanna
á Ísafirði, en er jafnframt nýtilegur í pólitísku argaþrasi:
Var [Vilmundi Jónssyni] tekið með glymjandi lófaklappi, og flutti
hann tvær skarplegar og fjörlegar ræður. Benti hann á samband nazista
og íhaldsmanna og trekkti Villa tollara upp, svo að það fór að urga
í hans slitna og ryðgaða gangverki. Reyndu þeir í félagi, Matthías
Ásgeirsson og Sigurjón, að sitja á Villa, en þá er Vilmundur hafði
sagt, að ekki þyrfti annað en skrapa íhaldsmanninn Jón Auðunn – eða
Jóhann Þorsteinsson – til þess að út kæmi fasistinn – í þessu tilfelli
Villi tollari, þá þaut tollarinn upp og byrjaði að níða Finn og Vilmund
og mæla með Jóhanni Þorsteinssyni. – En þrátt fyrir þrábeiðni
Vilmundar og fleiri góðra manna fékk Villi ekki að tala fyrir andúð
fundarmanna. Jóhann Þorsteinsson fór þá út, en Villi lyppaðist niður.
Enginn heyrði hann leggja kommúnistunum lastyrði, og mun hann líta
á þá sem ósvikna bandamenn sína. […] Lauk fundinum kl. 2 að nóttu,
og fór hann hið besta fram, nema hvað aðsúgur var gerður að Villa,
eins og áður er um getið.45

Eru hér nefndir til sögunnar Matthías Ásgeirsson, fulltrúi bæjarfógeta (Sjálfstæðisflokki), Sigurjón Jónsson (bankastjóri við útibú Landsbankans á Ísafirði 1926–1937), Finnur Jónsson póstmeistari (Alþýðuflokki), Vilmundur
Jónsson (Alþýðuflokki), Jón Auðunn Jónsson (Sjálfstæðisflokki) og Jóhann
Þorsteinsson kaupmaður (Sjálfstæðisflokki), og auk þeirra Jón Rafnsson,
kommúnisti, sem Vilmundur skipti við nokkrum orðum og taldi vinna að gagni
íhaldsins af misskilningi en ekki verri hvötum.
Áfram er hiti í Skutli og birtast meðal annars fjórar smágreinar á næstu
vikum þar sem Vilhelms Jakobssonar er getið og honum borinn nazismi á
44

Skutull 1. júlí 1933, 4.

45

Skutull 5. júlí 1933, 1–2.
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brýn, jafnframt því sem hann er listilega tengdur sem flestum andstæðingum
Alþýðuflokksmanna:
Hverjir kjósa hjálparkokk íhaldsins, kommúnistann Jón Rafnsson?
Það gerir enginn, sem skilur, að íhaldinu einu er þjónað með því að
skifta atkvæðamagni alþýðunnar í tvennt, – enginn, sem vill sigur
jafnaðarstefnunnar fram yfir uppivöðslu íhaldsins og aðstoðarsveina
þess – Nazistanna – með Villa tollara í broddi fylkingar.46
Villi Boxari var innsti koppur í búri íhaldsins á fundinum og ætlaði að
taka til máls og mæla með Jóhanni á eftir þeim Eggerz og Sigurjóni.
Laust upp ópi miklu meðal fundarmanna, er þeir fréttu, að Villa væri
von á ræðupallinn. Varð það þó ekki úr, að þessi löggæzlumaður leiðbeindi Ísfirðingum um val á löggjafa, því fundi var slitið, áður en hann
kæmist að.47
Þessir menn veit ég persónulega til að voru á framboðsfundum og
töluðu með Jóni Auðuni, þó allt kæmi fyrir ekki: Villi boxari, Sigurður
Eggerz, Jóhannes Teitsson, Sigurjón Jónsson, Steinn Emilsson, Bjarni
í Vigur, Grímur í Súðavík, Sigurlaugur í Múla, Sigurður á Laugabóli
og séra Þorsteinn í Vatnsfirði. Æ! og svo gleymdi ég greyinu honum
Katli: Halldóri lækni Bolvíkinga, og e.t.v. einhverjum fleiri.48

Síðasta smágreinin er rætnust og sýnir ef til vill betur en allar hinar hitann í
þeirri umræðu sem fram fór á Ísafirði um þessar mundir:
Lítill snáði, sem ég þekki, sagði mér frá því núna á dögunum í
óspurðum fréttum, að hann ætti að fá að fara inn í skóg, ef hann vildi
verða nazisti. Allt í einu spyr hann: „Eru nazistar jafnaðarmenn“? Ég
kvað margfalt nei við því og bætti við: „Hann Villi tollari er nazisti“.
„Hann Villi!“ endurtók stráksi. „Þá geng ég ekki í það félag“, sagði
hann, kvaddi og fór leiðar sinnar.49

Hér er tollarinn, boxarinn, nasistinn, nýttur til hins ýtrasta í hinni pólitísku
orðræðu.
46

Skutull 8. júlí 1933, 4.

47

Skutull 15. júlí 1933, 2.

48

Skutull 19. ágúst 1933, 4.

49

Skutull 2. september 1933, 3.
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Skutull fær enn betri spil í hendur þegar maður nokkur tekur um þessar
mundir að skrifa undir dulnefninu „Haki“ í blað Sjálfstæðismanna á Ísafirði,
Vesturland, og ritstjórn Skutuls berast um það fréttir að sá muni vera enginn
annar en Vilhelm Jakobsson:
Það er altalað, að það sé Villi boxari, sem farinn er að skrifa í Vesturlandið undir dulnefninu Haki, ýmiskonar óhróður og skæting um
foringja Alþýðuflokksins.50

Er þarna vafalítið vísað til greinar í Vesturlandi frá því í lok júlí 1933 þar
sem vegið er að Hannibal Valdimarssyni á ýmsan hátt; er hann kallaður „hin
alræmda hlaupatík kratanna við Ísafjarðardjúp“ og honum lögð orð í munn
og hann látinn hvísla að Finni Jónssyni póstmeistara: „Við verðum að setja
hana á svarta listann“, og er þar átt við Karítas Skarphéðinsdóttur. Vitnað er í
framíkall manns sem ruddist gegnum mannþröngina og kallaði: „Það þarf að
drepa Hannibal! Verst, að eg hafði ekki byssuna með, því að slíka menn þarf
að skjóta niður, hvar sem maður hittir þá!“51
Telur Skutull að Vesturland sé, með því að leyfa birtingu greinanna undir
dulnefni,
að dylja það fyrir lesendum sínum, að Villi nazisti er einskonar hjálparritstjóri við blað „sjálfstæðismannanna“ á Ísafirði. Norður-Ísfirðingar
og bæjarbúar munu hvorttveggja kunna að meta bæði drengskapinn,
sem í þessu felst, og lævísi dularmennskunnar.52

Þessu svarar „Haki“ í Vesturlandi viku síðar undir fyrirsögninni „Hannibal
skelfur“. Hann viðurkennir að það sé ekkert leyndarmál að það sé Vilhelm
Jakobsson sem skrifi undir nafninu Haki. Greinin er listavel skrifuð og er því
sem lesandinn sé sleginn með blautri tusku í andlitið þegar kemur að lokaorðum hennar:

50

Skutull 26. ágúst 1933, 2.

51

Vesturland 29. júlí 1933, 39.

52

Skutull 26. ágúst 1933, 2.
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Það er rétt að vekja athygli á einu í umræddri grein hr. H. V. Það er
hræðslan, sem skín í gegnum hana. Hann hefir komið auga á Hakakrossinn, merkið ginnhelga, sem ekki fellur fyrir fúkyrðum einum,
merkið, sem hann hræðist, merkið, sem hann veit, að á eftir að
sigra!53

Ritstjóri Vesturlands, Arngrímur Fr. Bjarnason, kaupmaður, rithöfundur og
einn af forystumönnum Sjálfstæðismanna á Ísafirði, gerir þessa athugasemd
við greinina og birtir í beinu framhaldi hennar (bls. 63):
Sjálfsagt hefir þótt að veita hr. V. J. rúm hér í blaðinu til andsvara,
vegna mjög fruntalegrar árásar í „Skutli“. Að öðru leyti eru hinar
persónulegur deilur þeirra V. J. og H. V. blaðinu óviðkomandi. Ritstj.

Má af þessu ráða bæði það, að deilur Vilhelms og Hannibals hafi verið orðnar
persónulegar, auk grundvallarágreinings um pólitík, og að nú hafi ritstjórn
Vesturlands þótt nokkuð langt gengið og viljað firra sig ábyrgð á skrifum
lausamannsins.
En þarna sýnir Vilhelm Jakobsson í fyrsta sinn á prenti – en væntanlega þó ekki
í fyrsta sinn í máli – að hann er hallur undir hina nýju, útlensku hugmyndafræði
sem um þær mundir var að byrja að breiða úr sér um Evrópu, nasismann.
Í Skutli 9. september svarar Hannibal grein Vilhelms og skefur ekki af
orðum sínum, kallar Vilhelm „Villa tollsmyglara“ sem skrifað hafi undir
„hýenutitlinum Haki“, segist hafa viljað „svæla kvikindið út“ og segir svo
mikla „hlandlykt af þessu heilafóstri Haka öllu“ (þ.e. skrifum hans),
að mönnum er óskiljanlegt, hvernig á því geti staðið, nema ef hann
skyldi eitthvað hafa af að segja nánu sambandi milli heilans og
blöðrunnar […] Svo mikið er víst, að enginn leggur sig í það að hreyfa
við þessu hlandblandaða heilafóstri, sem einnig leggur af hræfarlykt
hýenunnar.54
Í næsta tölublaði Skutuls, 16. september 1933, birtist tveggja dálka grein, án
höfundarnafns, „Vesturland skrapað“. Er þar fjallað um aðkomu og ráðningu
53

Vesturland 2. september 1933, 62–63.
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Skutull 9. september 1933, 3.
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Vilhelms Jakobssonar að blaðinu og farið allháðslega með efnið. Sjálfum
ritstjóranum er líkt við hinn alkunna flakkara Sölva Helgason og sagt að honum
hafi á sínum tíma verið „smeygt upp á Framsókn, líkt og þegar kölski narraði
Evu til að taka eplið forðum. Mun þetta hafa verið nokkuð súr biti.“
Þó mun íhaldið að nokkru hafa fundið til nektar sinnar eftir át þetta
og farið að svipast um eftir fíkjuviðarlaufi til þess að skýla sér með.
Og hvað haldið þið, að þeir hafi svo fundið? – Vilhelm Jakobsson er
nú þeirra útvalda mittisskýla, þessi persóna, sem á að vera tollvörður
hér vestra, en hefir nú margsinnis verið nefndur tollsmyglari hér í
blaðinu, og virðist bæði tollvörðurinn sjálfur og yfirvöldin una því vel.
[…] Meðritstjórinn eða launritstjórinn, tollvörðurinn hérna í bænum
hefir engu minna hlutverk að vinna en aðalritstjórinn. Hann á að vera
einskonar „tengibrú“ milli íhaldsflokksins og Nazistanna. Það er líka
afar hentugt að hafa þarna alskrapaðan íhaldsmann Nazista, til að
bregða fyrir sig, – senda í verstu skítverkin. Svo getur hinn opinberi
barið sér á brjóst og sagt: Þetta var bara hann Villi, en ekki ég. Á þennan
hátt reynir íhaldið að komast undan því að verða skrapað, en aðgætir
ekki, að afkvæmi þess, Vesturland, er nú þegar skrapað. Engum getur
dulist það lengur, að það er sameiginlegt málgagn íhalds og Nazista,
og ekkert vantar þar á nema „merkið ginnhelga“: gálgakrossinn, sem
allir góðir menn hafa nú hina megnustu andstygð á. Fáum mun hafa
komið það á óvart, sem til þekkja, að Vesturland stæði í nánu sambandi
við Nazista, þar sem Jón Auðunn er einn af aðal útgefendum blaðsins,
maðurinn, sem varð svo hrifinn af „hreyfingunni“, að hann borgaði
óþverrablað Nazista fyrirfram í vor. Má geta sér nærri, hver gleði Jóni
muni vera í því að geta gert Nazistum þann greiða að hafa aðal-fígúru
þeirra hér í bænum við blað sitt.55

Hér skal ekki fullyrt um hvað satt er og rétt í því sem þarna er sagt, og hvað
hrein pólitísk spunaskrif; það er vel kunnugt að stjórnmálaumræða á fyrri
hluta liðinnar aldar var æði oft óvægin og gjarnan gripið til stóryrða; og ærið
vafasamt er til dæmis að tengja Jón Auðun við nazisma á þann hátt sem hér
er gert. En ljóst er að tengsl Vilhelms Jakobssonar við Vesturland eru orðin
nokkurt vandræðamál.
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Skutull 16. september 1933, 2.
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Ekki er að sjá að „Haki“ skrifi fleiri greinar í blaðið en „Borgari“ nokkur tekur
nú að birta greinar sem um margt eru of hið sama far (til dæmis „Alvörumál“ 6.
september 1933, bls. 66–67, og „Krossrellan“ 23. september, bls. 86) og er þar
Hannibal líkt við Björn í Mörk og „Vellýgna-Bjarna“, svo dæmi séu tekin.56 Þar
er sennilega Vilhelm Jakobsson á ferð og er ef til vill dálítið einkennilegt – ef
sú ágiskun er rétt – að ritstjórar Vesturlands hafi haft hann áfram í áhöfn sinni.
Í Vesturlandi 21. september þetta haust birtist höfundarlaus forsíðugrein undir
fyrirsögninni „Hvað gerir stjórnin?“. Fjallar hún um „hið ruddalega framferði
kommúnista og jafnaðarmanna gagnvart ríkisstjórn Þýzkalands“.
Nú hefir hér á landi risið upp flokkur manna, sem bæði með móðgandi
ærslum, athöfnum, sem eru mjög saknæmar að alþjóðarétti, og svívirðingum í blöðum sínum hefir sýnt þýzku þjóðinni opinberan fjandskap
og einkum þjóðernishreyfingu þeirri, sem nú er drotnandi í Þýzkalandi.
Hvern dóm sem hver einstakur leggur á stjórnmálaástandið í Þýzkalandi
nú, má það ekki gleymast, að í þjóðernishreyfingunni þýzku er fólgið
mjög mikið gildi fyrir allar norrænar þjóðir og ekki sízt Íslendinga.
Mun það gildi lifa um langa stund, jafnvel þótt stjórnmálastefna Nazista
breyttist eða aðrir flokkar yrðu þeim yfirsterkari, sem hvortt[v]eggja
er ólíklegt að verði fyrst um sinn.57
Nánari skýringu má finna í smágrein á næstu blaðsíðu undir fyrirsögninni „Gauragangur kommúnista“ þar sem greint er frá gauragangi miklum sem kommúnistar
höfðu staðið fyrir við útskipun í þýzka flutningaskipið Díönu í Reykjavíkurhöfn,
en skipið hafði stjórnarfánann þýska við hún. Höfðu kommúnistar skorað á
verkamenn að afgreiða ekki skipið nema fáninn yrði dreginn niður. „Hafði Einar
Olgeirsson heildsali orð fyrir kommúnistum í ærslum þessum.“
Móðgun sú er kommúnistar og jafnaðarmenn (sjá t.d. „Skutul“) sýna
þjóðernishreyfingunni þýzku og þýzku þjóðinni hvenær sem þeir geta
eru alvarleg tíðindi. Kommúnistar hafa nú í þrjú skifti, með stuttu
millibili, ráðist á þýzka fánann á hinn ruddalegasta hátt og getur það haft
mjög alvarlegar afleiðingar. Einnig eru kommúnistar og jafnaðarmenn
samtaka um það í blöðum sinum, að svívirða mjög þýzku stjórnina.

56

Vesturland 23. september 1933, 86.

57

Vesturland 21. september 1933, 81.
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Má geta nærri, að henni er vel kunnugt um það framferði, þótt ekki
hafi hún skift sér af því enn þá, svo kunnugt sé.58

Ekki var við því að búast að þessu yrði látið ósvarað af mótherjum. Í Skutli
20. október 1933 birtist mergjuð grein sem hefst á tilvitnun í fyrri greinina
í Vesturlandi frá 21. september (bls. 81): „Í þjóðernishreyfingunni þýzku er
fólgið mjög mikið gildi fyrir allar norrænar þjóðir og ekki sízt Íslendinga.“59
Skutuls-greinin endursegir síðan frásögn Kaupmannahafnarblaðsins Dagens
Nyheder af efni bókar eftir þýskan fræðimann og þjóðernissinna, Ewald Banse
(1883–1953), Wehrwissenschaft, sem í greininni er ónefnd en er í Alþýðublaðinu 7. desember sama ár, bls. 3, nefnd Hervarnarvísindi.60 Frederick
Birchall, fréttamaður New York Times, birti þegar í október 1933 grein um þá
bók. Þar segir hann að Banse telji stríð ekki framar snúast um hergöngumarsa
og medalíur; það sé, með orðum Banse, gas og plága, hryllingur skriðdreka
og flugvéla, fúlmennska og lygi, hungur og fátækt. Og vegna þess að stríð sé
svo hræðilegt verði að fella það inn í skólanámskrár og kenna það sem nýja
aðalnámsgrein, segi Banse.61
Greinin í Skutli 20. október 1933 er svo mögnuð að hún stendur undir því
að hún sé endurbirt hér í heild, enda er hún ekki löng:
Liðsstyrkur nazista
Eitrað drykkjarvatn, flær og rottur.
Í þjóðernishreyfingunni þýzku er fólgið mjög mikið gildi fyrir allar
norrænar þjóðir og ekki sízt Íslendinga. (Vesturl. 20. sept. 1933)
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Vesturland 21. september 1933, 82.
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Skutull 20. október 1933, 2.
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Önnur bók eftir Banse þennan er Raum und Volk im Weltkriege (1932) sem var reyndar
svo ótrúleg og ógeðfelld að hún mun hafa verið ritskoðuð af nasistum sjálfum fyrir aðra
útgáfu, en hafði þá borist út og leyfi verið veitt til þýðingar á ensku, Germany Prepares
for War: A Nazi Theory of “National Defense”, 1934. Sbr. Rickels 2002, 232.
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Hér vitnað eftir Baker 2002, 44: „War was no longer a matter of marches and medals,
Banse observed, “It is gas and plague. It is tank and aircraft horror. It is baseness and
falsehood. It is hunger and poverty.” And because war is so horrible, Banse said, it
must be incorporated into the school curriculum and taught as a new comprehensive
science.“
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Þýzki prófessorinn Ewald Bamse [skrifað svo], er hefir verið skipaður
yfirmaður hinna svonefndu hernaðarvísinda, hefir nýlega ritað bók, er
vekur mikla athygli víða um heim. Bók þessi er ætluð sem handbók
einkum handa kennurum og uppeldisfræðingum í Þýzkalandi.
Kaupmannahafnarblaðið „Dagens Nyheder“ skýrir frá bók þessari
sem hér greinir:
Takmark hins þýzka uppeldis á að vera, að því er prófessor Bamse
segir, það, að skapa starfandi hermenn, æskulýð, sem frá byrjun
séu innrættar hugsjónir hins þýzkgermanska vilja, eða hetjuþrótts,
æskulýð, er temji sér árásarlöngun og dirfsku sem grundvallaratriði í
framkvæmdum mannlífsins.
Stríðið er hvorki mönnunum til skammar né til niðurdreps menningunni, að því er Bamse segir, heldur lífsins balsam „til eilífrar endurnýjunar“, „hið hreinsandi stálbað“ og þar fram eftir götunum.
Prófessornum er ljóst, að hann og félaga hans skortir mörg þeirra
vopna, er með þarf í nútíma hernaði, en hann er ekki í vandræðum.
Æskulýðurinn, sem notið hefir þessa ágæta uppeldis, þarf ekki eftir
hans skoðun annað en að taka „Líffræðina í þjónustu hernaðarins“. Þetta
er heldur meinleysisleg setning, eins og allir sjá, en það, sem prófessorinn vill hagnýta, eru taugaveikissýklar, pestarsýklar, flær og rottur.
Íhaldsblaðið, sem þetta er haft eftir, „Dagens Nyheder“, er einskonar
Vesturland Kaupmannahafnar, nema hvað ekki er vitað, að ritstjórinn
skrifi mikið undir dulnefni. Lýsir það þessum hetjudáðafyrirætlunum
þýzkra þjóðernissinna, eftir bók prófessorsins, sem hér segir:
„Til mála kemur að eitra drykkjarvatn með taugaveikissýklum,
ennfremur að útbreiða taugaveiki með flóm, og að dreifa pestarsýklum
með smituðum rottum. Sérstaklega má gera sér vonir um, að flugvélar
nái í þessu góðum árangri, annaðhvort með því að lenda í löndum
fjandmannanna eða með því að útbreiða smitun á annan hátt“.
Svo sem sjá má af framanrituðu, gerir hin nýja hetjudáðastefna
nazismans sér vonir um mikinn liðstyrk frá flóm, rottum og pestarsýklum,
en hér í bænum byggir íhaldið allar vonir sínar á Arngrími Bjarnasyni,
kommúnistum og herra Wilhelm Jakobssyni, tollverði.62

Þess má geta að Vilhjálmur S. Vilhjálmsson (f. 1903, d. 1966), merkur blaðamaður sem sumir muna ef til vill enn fyrir dálka í Alþýðublaðinu sem hann
skrifaði um áratuga skeið undir dulnefninu Hannes á horninu, fjallaði um sama
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efni í Alþýðublaðinu 7. desember sama ár, bls. 3. Grein hans, „Útrýming mannkynsins“ er lengri en Skutuls-greinin og verður ekki birt hér enda hefur hún í
sjálfu sér ekkert með aðalpersónu þessarar greinar, Vilhelm Jakobsson, að gera,
en hún kallast á sinn hátt á við greinina í Skutli og minnir okkur á þá illsku og
vonsku sem borin var grímulaust fram á árunum fyrir seinni heimsstyrjöldina.
Er nú er skollið á stríð milli Skutuls og Vilhelms. Sama blað birtir aðra grein
sama dag þar sem lagt er út af persónunni Vilhelm Jakobssyni með vísun í
ofangreinda grein í Skutli:
Ginnhelgi Nazismans.
Nazistaklúbbur í London birti fyrir nokkru myndir af 30 útlægum
Þjóðverjum á auglýsingatöflu sinni, og yfir myndunum stóð skrifað:
„Hver, sem mætir einhverjum þessara manna, á að drepa hann“.
Lögreglan í Lundúnum hóf þegar rannsókn á starfsaðferðum óaldarflokksins í tilefni þessarar manndrápshvatningar á almannafæri, og
kom þá ýmislegt miður fagurt í ljós. – Er búist við, að flokkurinn verði
bannaður í Englandi sem morðingjafélagsskapur.
Um svipað leyti og þetta gerðist, en þó nokkrum dögum síðar, réðist
Nazistaforinginn Wilhelm Jakobsson aftan að manni hér í bænum,
greip fyrir kverkar honum og virtist ætla að hengja hann í greip sinni.
Voru menn til allrar hamingju viðstaddir, því þetta gerðist á kaffihúsinu
Uppsalir að morgni dags, og komu þeir vitinu fyrir löggæzlumanninn
á seinustu stundu. Sá, sem fyrir árásinni varð, fékk læknisvottorð um
áverka eftir kverkatök nazistans, og auk þess voru vitni við, eins og
áður er sagt. Mun tollvörðurinn hafa reiðst þessum manni deginum
áður, vegna þess að hann kvartaði undan því, að Wilhelm þúaði hann.
Morguninn eftir veitti löggæzlumaðurinn honum tilræðið, og bendir
það til, að það hafi verið gert með yfirlögðu ráði.
Ekki er vitað, að lögreglurannsókn hafi farið fram í málinu.63

Og í Skutli 16. nóvember stígur Hannibal Valdimarsson fram í eigin persónu
og skefur ekki af umsögn sinni um Vilhelm.
Þrælsleg framkoma.
Sökudólgur veður uppi.
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Um nokkurn tíma hefir bæjarbúum ekki verið tíðræddara um annað
en framkomu herra Wilhelms Jakobssonar „löggæzlumanns“ hér í bæ.
Maður þessi hefir verið dubbaður upp með lögtaksrétt til innheimtu
sóknargjalda,64 og veður hann nú um bæinn eins og óður væri. Mannasiða er ekki gætt. Menn eru rukkaðir á götum úti og við vinnu sína
hingað og þangað. Og verði þessi skuldheimta árangurslaus, er vaðið
heim á heimilin og skrifað upp til lögtaks það, sem fyrir hendi verður.
Nýlega tók löggæzlumaðurinn lögtak undir þeim kringumstæðum, að
húsbóndinn var ekki heima (hafði aðeins verið rukkaður á götu) og
húsmóðirin var sjúk í rúminu. Heimtaði hann það af konunni, að hún
benti á, hvaða húsgögn væru eign mannsins, svo að hann gæti skrifað
þau upp. Svipuð þessu munu vera fleiri dæmi úr rukkunarstarfi þessa
dæmalausa löggæzlumanns. Eitt dæmið tekur þó öllum öðrum fram.
Wilhelm rukkar húsráðanda við vinnu sína í annara þjónustu úti í bæ.
Síðan fer hann heim að heimilinu, en húsið er lokað. Konan liggur
á sjúkrahúsi og börnin hafa farið út að leika sér. Rukkarinn fer, en
kemur bráðlega aftur með járnsmið í fylgd með sér. Skal nú stinga upp
skrána. Hann ætlar að taka lögtak fyrir kirkjugjöldunum í mannlausa
húsinu. Það á ekki að horfa í að gera einskonar innbrot í nafni kóngsins
og laganna til þess að koma erindinu fram.
Á seinustu stundu var því afstýrt, að innbrotið væri framið, því nábúafólk, sem geymdi lykilinn, varð þess vart, sem á gekk og afhenti rukkaranum hann. Einnig var sent til húsráðanda, og fékk hann þá lánaða
peninga til greiðslu skuldarinnar. Hér hefir aðeins verið stiklað á því
stærsta í þessari herferð, og nýtur frásögnin sín alls ekki til fulls, vegna
þess, hve mörgu hefir orðið að sleppa. – Hvað segja nú Ísfirðingar
almennt um þessa framkomu? Hvað segja yfirboðarar rukkarans:
Bæjarfógetinn, ríkisstjórnin og forráðamenn kirkjunnar? Er þetta allt í
himnalagi fyrir það eitt að nokkuð af peningum kann að názt inn?
Væntanlega svara því fáir játandi. Og svo mikið er víst, að þeir, sem
64

Sbr. Vesturland 6. september 1933, 1: „Athygli skal vakin á augl. sóknarnefndar Ísafjarðar í bl. í dag um lögtak á ógreiddum sóknargjöldum. Eru það vinsamleg en alvarleg
tilmæli nefndarinnar til allra gjaldenda, sem ógreitt eiga, að þeir greiði gjöld sín næstu
daga, svo ekki þurfi að koma til lögtaks.“ Þetta eru orð ritstjórnar (eða e.t.v. Vilhelms
Jakobssonar?), en auglýsingin á bls. 67 er svona: „Lögtak á öllum ógreiddum sóknargjöldum fyrir f. á. hefir bæjarfógeti úrskurðað í dag. Verða því þau gjöld, sem ekki eru
greidd innan átta daga afhent til lögtaks, á kostnað gjaldenda. Ísafirði, 2. seft. 1933.
Sóknarnefndin.“
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fyrir svona búsifjum hafa orðið, hrökklast burt úr þjóðkirkjunni aðeins
fyrir framkomu þessa manns.
En svo einstök og óheyrileg sem framkoma herra Wilhelms Jakobssonar er í þessum málum, er hún ennþá bágbornari á öðrum sviðum.
Fjöldi vitna hefir horft upp á það, að hann hefir slegist upp á menn
– fyrir sakir eins og þær, að þeir hafi leyft sér að glotta eða gretta
sig í nánd við hans háu persónu. Hefir hann jafnvel látið setja menn
í fangelsi fyrir slík afbrot. Þá eru og skjallegar sannanir, auk fjölda
vitna fyrir því, að herra Wilhelm tollvörður hefir laumað hér í land
tollsviknum vörum og boðið þær til sölu. Á sjúkrahúsi Ísafjarðar elti
hann dreng sl. sumar, sem er þar sjúklingur, og hræddi hann svo,
að hann faldi sig, og þorðu hjúkrunarkonur ekki að láta drenginn
klæðast 2 daga á eftir, til tryggingar því, að hann yrði ekki á vegi
þessa vanstillta manna. Þá er það og alkunna og vel stutt af vitnum,
eins og öll hin dæmin, sem hér hefir verið skýrt frá, að herra Wilhelm
greip fyrir kverkar manni á Hótel Uppsölum nú í haust, og verður
það ekki kallað annað en tilraun til morðs af yfirlögðu ráði. Starf sitt
sem tollvörður hefir hann vanrækt nú um langan tíma auk hinna beinu
svika í starfinu, sem hér að framan var flett ofan af. Bruggarar eru
seztir á laggirnar hér í kringum löggæzlumanninn, og allt er öruggt
um atvinnuveg þeirra, meðan sannanlegur sökudólgur gegnir tollvarðarembættinu. – Vilja Ísfirðingar hafa þetta svona? Nei. – Þeir
eru ráðnir í hvað gera skuli. Kæra verður send ríkisstjórninni út af
öllum afglöpum og afbrotum þessa ríkisþjóns, studd af tugum vitna og
skjallegum sönnunargögnum, ef herra Wilhelm Jakobsson reynist ekki
svo hygginn að segja af sér tollvarðarstöðunni nú þegar. Ísfirðingar
eru ekki ennþá dauðir úr öllum æðum, þó þeir séu oft seinþreyttir
til aðgerða við vandræðamenn og þoli sitt af hverju. Heiðri bæjarbúa
hefir verið traðkað af þessum manni og verður það, meðan hann er
látinn gegna löggæzlustörfum fyrir íslenzka ríkið.
Hannibal Valdimarsson.65

Hálfum mánuði síðar, 30. nóvember, birtist auglýsing í Skutli á bls. 3 um
„Baldursfund“, þar sem „Æfintýrið Willi tollari“ er þriðja mál á dagskrá, og
í Skutli 15. desember segir að eftirfarandi fyrirspurn hafi borist Skutli: „Eru
öll innbrot Wilhelms Jakobssonar og önnur ósæmileg afrek hans við inn-
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Skutull 16. nóvember 1933, 1.
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heimtustörfin framin á ábyrgð bæjarfógeta og í umboði hans? Skutull vísar
fyrirspurninni til viðkomandi aðila og er reiðubúinn til að birta stutt svar.“66
Nú virðist Vilhelm Jakobsson hafa stigið skrefið til fulls, fullur af þrjóskufullum þráa og stjórnlitlu andófi sem minningargreinarnar vitna um, og birtir
undir fullu nafni á þrettándadaginn 1934 kvæðið „Herhvöt til æskulýðsins“ í
tveimur helstu ritum íslenskra þjóðernissinna, Íslenskri endurreisn, málgagni
Þjóðernishreyfingar Íslendinga, 6. janúar 1934, þar á forsíðu 1. tölublaðs 2.
árgangs, og 9. janúar í Þórshamri, baráttumálgagni ungra Þjóðernissinna á
Íslandi, bls. 2:
Herhvöt til æskulýðsins.
Lag: Yfir voru ættarlandi.67
Íslendingar, allir bræður!
Er ei þörf á betri tíð?
Fárleg óstjórn ríkjum ræður,
rökkvar yfir blóðugt stríð.
Köstum af oss kolbíts-gerfi, [„bolbíts“ í Þórshamri]
konungbornir, frjálsir menn,
he[t]juliðið landið erfi, [„hetjuliðið“ í Þórshamri]
lifa fornar dáðir enn!
Kommúnista og Krata-lýður
kveikir öfund, róg og níð;
vor hin þyngsta bölvun bíður,
berjumst gegn þeim ár og síð!
Mót þeim kyndum andans elda,
Íslands verjum heilög vje!
66

Skutull 15. desember 1933, 8.
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Þess má geta að sumum þykja líkindi með þessu lagi, sem er eftir Sigfús Einarsson
tónskáld (1877–1939), og „Deutschland, Deutschland über alles“ sem verið hefur
þjóðsöngur Þýskalands frá 1922. Til dæmis hefur Ómar Ragnarsson blaðamaður og
tónlistarmaður oftar en einu sinni bent á líkindin og að „hægt [sé] að fara fram og til
baka á milli þessara tveggja laga eins og ekkert sé.“ (Sjá http://omarragnarsson.blog.
is/blog/omarragnarsson/entry/1014993/ og 1302543/.)
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Aldrei látum ofurselda
ættjörð vora, líf og fje!
Látum daufa og lata skilja:
Ljett að sundra veikum er.
Eflum göfgi, vit og vilja,
vinnum það, sem hverjum ber.
Krafta, sem í læðing liggja,
leysa og nota skulum vjer,
upp að nýju endurbyggja
alt hið niðurbrotna hjer!
Hamar Þórs, ið helga merki,
hátt í fylking borið er;
störfum öll að einu verki:
Áfram, hvar sem merkið fer!
Undan láti enginn síga
– enn er djörfum sigur vís –,
skulum dauðir heldur hníga.
Heiður dagur Fróni rís!
Wilhelm Jakobsson.
Nú er tekið að halla á Vilhelm og hafi hann einhvern tíma verið velkominn á
Ísafirði er lukka hans nú heillum horfin. Í mars 1934 segir Skutull að Vilhelm
hafi farið í meiðyrðamál við Gunnar Andrew skátahöfðingja (f. 1891, d.
1970) vegna þeirra orða Gunnars, sem birst hefðu á prenti, að Vilhelm beitti
aðstöðu sinni við rukkunarstarf til hefnda við pólitíska andstæðinga. Dómur
er sagður fallinn í þessu máli og var Gunnar Andrew sýknaður.68 Um sama
leyti fór Vilhelm í mál við Hannibal Valdimarsson vegna lýsinga Hannibals í
blaðagrein á tilteknum atriðum í starfi tollvarðarins. Segir að málið hafi verið
lagt í dóm, en samkvæmt eiðfestum framburði hafi Vilhelm bæði sést taka
68

Skutull 16. mars 1934, 2.
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við tollskyldum vörum og neyta víns í skipum. Ennfremur séu þrír samhljóða
vitnisburðir um að hann hafi gripið fyrir kverkar Kristjáni Friðbjörnssyni
[Friðbjarnarsyni] málara (f. 1906, d. 1972). Er þess getið að læknisvottorð um
áverka af kverkatakinu hafi verið lagt fram í rétti og segi þar að háls Kristjáns
hafi verið „rauður og þrútinn og blóðsprengt fyrir annarsvegar. Virðist af því
auðsætt, að um heljartak hafi verið að ræða.“ Fjölmörg vottorð hafi verið lögð
fram og varpi þau „skæru ljósi yfir framkomu tollvarðarins við ýms tækifæri.
Fyrir sáttanefnd var Wilhelm gefinn kostur á sættum með því einu, að hann
hefði sig á brott úr bænum sem skjótast, en því hafnaði hann. Nú er þó sagt,
að skynsemin hafi leitt hann á rétta braut, og fari hann alfarinn héðan með
einhverju hinna næstu skipa.“69
Rúmum mánuði síðar segir Skutull að Hannibal hafi verið dæmdur til 400
króna fjárútláta eða tuttugu og eins dags tugthúsvistar fyrir að segja satt og rétt
frá framferði Vilhelms Jakobssonar. „Allir Ísfirðingar vita það, að hegðun þessa
manns var fyrir löngu orðin óþolandi“, segir í blaðinu.70 Þá er þess getið að þrjú
vitni hafi borið að Vilhelm hafi „gripið fyrir kverkar Kristjáni Friðbjörnssyni,
er hann var að drekka kaffi, og sýndi læknisvottorð Kristjáns, að um heljartak
hafði verið að ræða.“ Ennfremur er áréttað að eiðfestur vitnisburður upplýsi
tollsmygl Vilhelms og neyslu víns í embættisferðum, og „fjöldi vottorða sýndi
ósæmilega framkomu mannsins á fjölda heimila hér í bæ.“ Fréttaritarinn er
ekki fullsáttur við framgang mála og segir:
Hjá þessum manni finnur réttvísin á Ísafirði enga sök. Það eina, sem
refsivert finnst, er það, að sagt skyldi vera frá ofbeldisverkum og
embættissvikum tollvarðarins.71

Hannibal hefur þó sigur í sínu máli og segir fréttin að Vilhelm hafi ekki haldist
við í bænum lengur. Þó hafi hann breytt háttum sínum í sæmilegra horf síðustu
mánuðina sem hann var vestra.
Er ljóst að Vilhelm er nú flúinn frá Ísafirði.
69

Skutull 16. mars 1934, 2.
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Skutull 25. apríl 1934, 2.

71

Sama rit.
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SKOTHRÍÐ Á NORÐFIRÐI
Það er á vordögum 1934 sem Vilhelm Jakobsson hrökklast burt frá Ísafirði,
eftir hálft þriðja ár þar vestra sem tollþjónn. En ekki líður á löngu uns nýjar
fréttir berast um hann og nú frá Norðfirði þar sem hann er orðinn tollþjónn fyrir
Austfirði. Alþýðublaðið segir 7. desember 1934 að vegna þess að tollþjónninn
á Norðfirði hafi verið orðinn óhæfur vegna drykkjuskapar hafi Magnúsi Guðmundssyni dómsmálaráðherra dottið það snjallræði í hug að senda þann mann
til Ísafjarðar en Vilhelm til Norðfjarðar, „að líkindum í von um að breytt
loftslag myndi gera þá báða að góðum embættismönnum“.72 Þess má geta að
nýi tollvörðurinn á Ísafirði er í Skutli þá um sumarið sagður „drykkfelldur í
meira lagi“ og ótrúr í starfi sínu, svo ekki gekk sú von ráðherrans eftir fyrir
Ísfirðinga.73
Það kemur ef til vill ekki á óvart að Vilhelm Jakobsson sat skamma stund í
friðsemd á nýjum stað, en nú er það ekki pólítísk þráhyggja sem etur honum
á foraðið. Fimmtudaginn 6. desember 1934 hefur Alþýðublaðið á miðri
forsíðu frétt undir fyrirsögninni „Nazistinn Vilhelm Jakobson særir marga
menn með skammbyssuskotum“. Þar er Vilhelm sagður einn af foringjum
þjóðernishreyfingarinnar svo kölluðu, og hafi nýlega hrökklast frá Ísafirði
fyrir ósæmilega framkomu. Það er ef til vill nokkuð djúpt í árinni tekið hjá
Alþýðublaðinu að veita Vilhelm þá vafasömu upphefð að telja hann til foringja
þjóðernishreyfingarinnar á Íslandi, en ljóst má telja að birting ofangreinds kvæðis
í Íslenskri endurreisn og Þórshamri í upphafi ársins hefur vakið umtal.
Fréttin barst með farþegum sem komu að austan með strandferðaskipinu
Súðinni. Segir Alþýðublaðið að Vilhelm hafi skotið mörgum skotum á saklausa
menn sem fylgdust með ólátum á skemmtun sem haldin var á fullveldisdaginn
viku áður, „og sært þá allmikið“. Vilhelm hefði þá verið lögregluþjóni bæjarins
til aðstoðar að skipan bæjarfógetans, Kristins Ólafssonar, og höfðu þeir
meinað drukknum manni um inngöngu á skemmtun sem haldin var og lent í
ryskingum við þann mann og vini hans. Þeir slógu niður lögreglumanninn en
tóku Vilhelm, rifu af honum einkennishúfu og kylfu, drógu hann út úr húsinu
og fleygðu honum niður tröppur, segir blaðið.
72

Alþýðublaðið 7. desember 1934, 1.
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Skutull 4. ágúst 1934, 1.
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Við ólætin safnaðist all margt fólk, sem var á danzleiknum, þarna að,
og þegar tollþjónninn reis upp aftur tók hann upp skammbyssu og
skaut 6 skotum í hópinn. Særðust 4 menn af skotunum. Fékk einn kúlu
gegnum hendina, annar misti framan af fingri, hinn þriðji fékk skot í
lærið en sá fjórði flumbraðist á enni. Þegar skothríðinni linti ætluðu
mennirnir að ráðast að nýju á tollþjóninn, en þá lagði hann á flótta og
komst heim til bæjarfógeta.74

Ró komst á þegar bæjarfógetinn kom á vettvang. Hann dró nokkuð úr alvarleika
atviksins þegar blaðið hafði samband við hann, sagði að skotin sem Vilhelm
hefði hleypt af hefðu að líkindum ekki verið nema þrjú og að mennirnir
sem særðust væru ekki þungt haldnir. Hins vegar hefðu þeir sem urðu fyrir
skotunum ekki verið kumpánarnir sem réðust á Vilhelm heldur hópur saklausra
áhorfenda. Í skeyti sem Alþýðublaðinu barst daginn eftir, 7. desember, ítrekar
bæjarfógetinn að þrír menn hefðu meiðst en ekki mikið, og bætir við að Vilhelm
hefði beitt vopni sínu í nauðvörn.75 Alþýðublaðinu þykir þetta ólíklegt og segir
allt benda til að hann hafi gripið til byssunnar í æðiskasti og verið viti sínu
fjær af reiði, „enda vita þeir, sem þekkja manninn, að hann veit ekki hvað
hann gerir þegar hann reiðist.“ Tilviljun hafi ráðið því að hann drap ekki menn
með skotunum. Ítrekað er að Vilhelm Jakobsson hafi verið tollþjónn á Ísafirði
um nokkurt skeið en reynst „algerlega óhæfur vegna ofstopa og fantaskapar“.
Krefst blaðið þess að Vilhelm verði vikið úr stöðu sinni.
Fleiri blöð segja sömu frétt, Morgunblaðið samdægurs undir fyrirsögninni
„Skothríð á dansleik á Norðfirði“. Inngangur greinarinnar er þessi: „Löggæslumaður ríkisins lendir í ryskingum við drukkna menn, sem vilja komast
inn á dansleik kvenfjelagsins. Hann verður undir í viðureigninni, en beitir þá
skammbyssu. Fjórir menn særast.“76 Frásögn Morgunblaðsins er nákvæmari
og nokkuð hlutlægari en Alþýðublaðsins, og er lýst undrun yfir því að
engar fréttir skuli hafa borist símleiðis um þetta mál. Efnislega er frásögn
Morgunblaðsins að mestu samhljóða Alþýðublaðinu, en þó er þar á sá munur
að þeir sem veittust að Vilhelm eru sagðir hafa verið drukknir unglingar og
74

Alþýðublaðið 6. desember 1934, 1.
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Alþýðublaðið 7. desember 1934, 1.
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Morgunblaðið 6. desember 1934, 2.
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hafi þeir reynt að komast inn með valdi og loks kastað valdsmanninum niður
af tröppum hússins. Hann hafi þá dregið marghleypu upp úr vasa sínum og
hleypt af nokkrum skotum út í loftið.
Sagði tíðindamaður blaðsins að löggæslumaður hafi verið yfir sig
reiður og ekki vitað hvað hann gerði. Og sýnilegt er það, að hann hefir
ekki vitað hvert hann miðaði byssunni, því fjórir menn, sem þarna
voru nálægt særðust af skotum hans. Hafði einn særst á hendi, í lófa,
annar misti framan af fingri, þriðji særst á fæti og hinn fjórði á andliti,
nálægt auga. Ekki voru sár neins talin hættuleg. Eftir skothríðina
komst brátt kyrð á, en löggæslumaður hvarf af vettvangi.77

Rauði fáninn rekur málið daginn eftir og tekur nokkuð annan pól í hæðina,
eins og við má búast, tekur enn dýpra í árinni en Alþýðublaðið daginn áður,
talar um „morðtilraunir lögreglunnar“ og spyr hvort öll lögregla landsins
beri skotvopn. Vilhelm er þar uppnefndur „lögregluþorparinn Villi boxari“,
kallaður blóðhundur og banditt, sagður hafa barið drukkinn mann í höfuðið
sem og annan mann sem hjálpaði Vilhelm við að bera þann fyrra burt – einnig
þennan hjálparmann sló Vilhelm tveim höggum í höfuðið, að sögn blaðsins
– og loks hefði hann barið enn einn drukkinn mann með kylfu í höfuðið; „í
nafni kylfunnar“ á Vilhelm að hafa svarað spurningu þess manns um hvers
vegna honum væri bönnuð inngangan. Tekið er fram að Vilhelm hafi skotið á
mannþyrpinguna og að eitt skotið hafi farið í fingur sextán ára gamals skólapilts.
„Aðeins tilviljun réði því að Villi varð ekki margra manna bani.“ Fréttinni
lýkur með kröfu blaðsins um að Vilhelm verði rekinn úr starfi.78
Fáeinum dögum síðar segir svo í Morgunblaðinu að Vilhelm Jakobssyni hafi
verið vikið frá störfum fyrirvaralaust, og nýtir blaðið sér jafnframt orðspor
Vilhelms í kunnuglegum pólitískum tilgangi: „Það var Jónas frá Hriflu, sem
fyrstur uppgötvaði að maður þessi hefði sjerstaklega góða hæfileika til þess
að vera tollvörður og fekk Vilhelm því tollvarðarstarfið í Ísafirði. Þá var hann
eldheitur jafnaðarmaður“, segir blaðið.79 Vísir getur þessa sama dag í stuttu
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Morgunblaðið 6. desember 1934, 2.
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Rauði fáninn 7. desember 1934, 1.

79

Morgunblaðið 11. desember 1934, 7.
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máli á bls. 3, og daginn eftir fjallar Tíminn um málið, heldur hlutlausar, í
safndálki smáfrétta:
Laugardagskvöldið 8. [svo] þ.m. var skemmtisamkoma á Norðfirði.
Viðstaddir, voru þar, að fyrirlagi bæjarfógeta, Jón Baldvinsson lögregluþjónn og Vilhelm Jakobsson löggæzlumaður. Um miðnætti
vildi ölvaður maður fara inn í samkomusalinn, en löggæzlumaður
bannaði. Varð uppþot og veizt að löggæzlumanninum. Lögregluþjónninn ætlaði að koma til hjálpar, en var sleginn í rot. Varð þröng mikil.
Löggæzlumaðurinn barinn og illa leikinn. Kylfan slitin af honum og 4
menn tóku hann og báru niður tvo stiga og settu hann út af 2½ metra
háum tröppupalli. Löggæzlumaður skaut þá varnarskotum, 3 að því er
hann ber, en aðrir framburðir ósamhljóða. Síðan fór löggæzlumaður
til bæjarfógeta, sem kom strax á vettvang og stillti til friðar. Lögregluþjónninn hlaut áverka og löggæzlumaður meiddur víða og með
áverkum. Nokkrir menn særðust lítillega af skotunum. Rannsókn
var strax hafin og margir hafa verið yfirheyrðir. Löggæzlumaðurinn
fullyrðir að hafa skotið í neyðarvörn og miðað til jarðar og verður
hvorttveggja að teljast líklegt, eins og málið liggur fyrir. – Þegar fengin
var full vissa fyrir því, að Vilhelm Jakobsson hefði beitt skotvopnum í
viðureigninni, ákvað dómsmálaráðherra að víkja honum frá störfum.80

Ísafjarðarblaðið Skutull tekur til máls um þetta atvik 22. desember og nýtir
það vitanlega í pólitískum tilgangi og fær svar Vesturlands viku seinna, 30.
desember 1934, bls. 244. Þar með er sagan aftur komin til Ísafjarðar, og eru
greinar beggja blaða svo áhugaverðar að þær verða birtar hér að mestu óstyttar.
Greinin í Skutli ber fyrirsögnina „Fyrstu Nazistaskotin“:
Eitt aðalreipi íhaldsmanna hér í bæ við seinustu bæjarstjórnarkosningar
var nazistinn Wilhelm Jakobsson. Eins og menn muna, laumaðist
hann þá um bæinn og tók handsöl af öldruðu fólki, um að það skyldi
láta íhaldsmenn aðstoða sig á kjörstað. Það var líka hann, sem stóð á
kjörstað og laug því að fólki, að listi alþýðu væri A-listi, en þá var hann,
eins og mönnum er minnisstætt C-listi. – Hér var þessi maður annars
margþekktur að fólsku, sem stappaði brjálæði næst. Ísfirðingum koma
þær fréttir austan af landi því ekki á óvart, að Wilhelm hafi skotið með
80

Tíminn 12. desember 1934, 212.
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skammbyssu á saklaust fólk í æðiskasti eftir viðureign við fyllirafta
á Norðfirði. Tildrög voru þessi: Wilhelm hafði á fullveldisdaginn
verið kvaddur til þess að halda uppi reglu á dansleik, sem kvenfélagið
hélt í barnaskólanum í Neskaupstað. Lenti hann brátt í rifrildi við
ölfaða menn – tvo syni Bjarna Hávarðar – og fleiri, og lenti brátt allt í
slagsmálabendu. Lauk þeirri viðureign á þann veg, að lögregluþjónninn
var sleginn í öngvit, en Wilhelm tekinn af 4 mönnum, borinn niður 2
stiga og kastað fram af tveggja og hálfs meters háum húströppum.
Er hann reis á fætur, skaut hann þrem skotum á mannfjöldann, og
urðu saklausir menn fyrir áverkum. Má það undarlegt heita, að enginn
skyldi bíða bana af brjálæðistiltæki þessu. Er Wilhelm hafði skotið,
ætluðu þeir, sem báru hann út, að ráðast á hann aftur, en þá lagði
Wilhelm á flótta heim til bæjarfógeta.
Réttarhöld hafa staðið í málinu, og mun Wilhelm og ribbaldar þeir, er
hann átti við, hvorirtveggja sæta þungum refsingum að maklegleikum.
Hefir Wilhelm nú þegar verið sviftur embætti.
Hér á Ísafirði sýndi Wilhelm aðeins einum manni banatilræði. Var
það Kristján Friðbjörnsson málari. Ætlaði Wilhelm að kyrkja hann í
neip sinni, en fékk ekki næði til að ljúka við það áform sitt, því þetta
var inni á kaffihúsinu Uppsalir, og nokkrir menn viðstaddir.81

Vesturland tekur auðvitað margt til sín af því sem skrifað er í Skutuls-greininni,
og svarar:
Nazistaskot Skutuls er furðu seinheppið, sem við má búast af skotmanninum þeim. Hann er að reyna að bendla Sjálfstæðismenn við
nazistaskoðanir Wilhelms Jakobssonar, en getur þess ekki, að Wilhelm
var um skeið æstur jafnaðarmaður. Annars er rétt að taka fram til
skýringar, að Sjálfstæðismenn leggja ekki höft á skoðanafrelsi manna,
sem Skutli auðsjáanlega þykja sjálfsögð, a.m.k. þegar Wilhelm á í hlut.
Guðm. Gíslason Hagalín, sá er nú er einn af kratabroddunum hérna,
var t.d. um eitt skeið æstur Sjálfstæðismaður og barði þá á krötunum
af þeim krafti, er hann átti yfir að ráða.
Atferli Wilhelms á Norðfirði 1. þ.m. bíður síns dóms fyrir dómstólunum og hann hefir verið sviftur störfum. Virðist nóg að kveða
upp dóma í blöðunum, er allri ransókn málsins er lokið.
Um ásakanir þær er Skutull ( Hannibal) ber á Wilhelm í lok grein81

Skutull 22. desember 1934, 2.
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arinnar er rétt að geta þess, að þær voru hér dæmdar dauðar og marklausar, og lýsir það taumlausri frekju að endurtaka þær nú, eins og þær
væru á fullum rökum bygðar.82

Árið 1936 kemur fram í blöðum að hæstaréttardómur hafi fallið í skotmálinu.
Á meðal þeirra blaða sem rekja dóminn eru Nýja dagblaðið 31. október, bls.
1, og Vísir 17. nóvember, bls. 3. Hafði áður verið dæmt í undirrétti og hefur
Vilhelm áfrýjað þeim dómi, en þar mun hann hafa verið dæmdur í 100 króna
sekt.83 Í hæstaréttardóminum kemur fram, að sögn þessara blaða, að Vilhelm
hafi hlotið tuttugu króna sekt fyrir að nota skotvopn og særa þrjá menn í
sjálfsvörn. Hafi Vilhelm verið falið af lögreglustjóra Neskaupstaðar að halda
uppi reglu á dansskemmtun í barnaskólahúsi kaupstaðarins, og mætt þar til þess
starfa í einkennisbúningi, segir í forsendum hæstaréttardómsins. Samkvæmt
þágildandi áfengislögum var bannað að vera ölvaður á opinberum samkomum,
og „verður eigi talið að ákærði Vilhelm hafi gert annað en að gegna skyldu
sinni, er hann meinaði ákærða Rannver Björgvin inngöngu í danssalinn“,
segir í dómnum.84 Ekki þyki sannað að Vilhelm hafi slegið manninn með
kylfu, en stimpingar hafi orðið með þeim því ljóst sé að Rannver hafi ráðist á
löggæslumanninn. Vilhelm hafði verið varpað niður af tröppum, sem fyrr segir,
en hlaut þó minni meiðsl en við hefði mátt búast. „Er hann stóð upp aftur, var
honum ógnað af mannfjöldanum, er eftir honum sótti, og hótað því, að hann
skyldi hýddur, settur í poka, grýttur og jafnvel drepinn.“85 Segir Vísis-fréttin að
Vilhelm hafi þá gripið til byssu til að hræða mennina í burtu og telji hæstiréttur
það leyfilega sjálfsvörn þótt Vilhelm hafi ekki haft rétt til að bera vopnið. Hann
hafi hins vegar ekki gætt ýtrustu varkárni um meðferð vopnsins og sé þar um
að kenna ofsa fólksins sem og geðshræringu hans sjálfs. Og áfram:
Hæstiréttur getur ekki fallist á, að ákærða hafi verið nauðsynlegt að
beita skotvopninu svo sem hann gerði, eða skjóta svo mörgum skotum,
en kannast hinsvegar við, að aðstaða hans hafi verið örðug og eðlilegt
að hann kæmist í mikla geðshræringu, er hann stóð einn og einangraður
82

Vesturland 30. desember 1934, 244.
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Sbr. Alþýðublaðið 12. október 1935, 1 og 4.
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Vísir 17. nóvember 1936, 3.

85

Sama rit.

151

Bok15.indd 151

29.12.2015 20:45:13

gegn æstum mannsöfnuði. – Ræðir um þau atriði nánara í forsendunum
og metur rétturinn ástæðurnar. Og niðurstaðan verður þessi: „Ber því
samkvæmt framansögðu að sýkna ákærða af ákærum réttvísinnar í
þessu máli fyrir brot á ákvæðum hinna alm. hegningarlaga“. Hinsvegar
kemst hæstiréttur að þeirri niðurstöðu, að ákærði (Vilhelm Jakobsson)
hafi gerst brotlegur við ákvæði lögreglusamþyktar Neskaupstaðar
„með því að bera á sér hlaðið skotvopn“ og dæmir hann í 20 króna
sekt, er renni í bæjarsjóð Neskaupstaðar, en til vara í tveggja daga
einfalt fangelsi, sé sektin eigi greidd inn[a]n tilskilins tíma.86

Væntanlega hefur Vilhelm verið allánægður með þessa niðurstöðu. Árásarmennirnir, þeir Rannver B. Bjarnason – sá sem neitað var um inngöngu –,
Sveinn Magnússon, Sigurjón Ingvarsson og Bergur V. Andrésson, voru hins
vegar hver um sig dæmdir í þrjátíu og fimm daga fangelsi; Ólafur H. Bjarnason
og Hinrik S. Jóhannesson í fjörutíu og fimm daga fangelsi hvor og Ari M. S.
Bergþórsson í fimmtán daga fangelsi skilorðsbundið. Einn hinna ákærðu var
sýknaður. Tekið er fram í Nýja dagblaðinu að hæstaréttardómurinn sé miklu
þyngri en undirréttardómur, sem áður hafði verið kveðinn upp.87

SÖGULOK
Er nú Vilhelm Jakobsson að mestu úr sögunni þegar hans er leitað í dagblöðum
þessa tíma. Hannibal Valdimarsson getur hans í Skutli í febrúar 1938 og minnir
á að hann hafi á sínum tíma skrifað
allhvassorða grein um framferði Vilhelms Jakobssonar tollvarðar,
þegar hann var farinn að drekka, hafði sannanlega tekið tollsviknar
vörur í land, misþyrmt nafngreindum manni hér í bænum og viðhaft
hinar óheyrilegustu aðferðir við innheimtu sóknargjalda rétt fyrir
jólin. Greinin var beint skrifuð með það fyrir augum, að manninum
yrði hér ekki vært vegna þess almenningsálits, sem hann hafði skapað
með framferði sínu. Þetta tókst. Vilhelm hröklaðist burt og „skaut sig“
nokkru síðar út úr tollvarðarembættinu austur á Norðfirði.88
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Vísir 17. nóvember 1936, 3.
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Nýja dagblaðið 31. október 1936, 1.
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Skutull 5. febrúar 1938, 2.
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Vilhelms er ekki getið framar í Ísafjarðarblöðum, svo séð verði, og má segja
að nóg hafi verið komið. Hann mun nú hafa flust til Reykjavíkur, sinnir þar
barnakennslu og lætur sem minnst fara fyrir sér eftir stormasöm ár og óafturkræf mistök í starfi og hugsjónum. Í Vísi 31. október 1938 auglýsir hann smábarnaskóla í ensku fyrir börn. Er á það minnst í dálkinum „Bæjarfréttir“ á bls.
3 í blaðinu og sagt að kennarinn leggi megináherslu á að kenna börnunum
að tala málið. „Bogi Ólafsson kennari hefir reynt kunnáttu eins nemanda
Vilhelms, og hefir látið það álit sitt uppi, að frammistaðan hafi verið ágæt“,
segir blaðið. „Ættu foreldrar að nota þetta tækifæri til þess að auðvelda
börnum sínum framtíðarnámið.“89 Ámóta umsögn er í Vísi ári seinna, þar sem
fram kemur að Vilhelm hafði haldið uppi slíkum skóla veturinn áður, aðsókn
verið ágæt og menn ánægðir með árangurinn. Enn er vitnað í Boga Ólafsson
menntaskólakennara sem látið hafði í ljós álit sitt á nauðsyn þessa starfs og
hvatt menn til að notfæra sér tækifærið, enda mun hann hafa gefið Vilhelm
hin bestu meðmæli sem kennara.90 Í Tímanum 12. janúar 1939, bls. 20, er
auglýsing um að smábarnaskóli í ensku byrji 17. sama mánaðar og að kennt
sé í húsi K.F.U.M. Undir skrifar, sem fyrr, Wilhelm Jakobsson. Sambærileg
auglýsing er í Vísi 17. nóvember 1939, bls. 3. Ekki er framar minnst á hann í
öðru samhengi. Boxarinn, tollheimtumaðurinn og nasistinn er allur.
Hér verður staðar numið enda er nú lokið þeirri vitneskju sem safna má saman
um Vilhelm Jakobsson úr blöðum og tímaritum. Sorgarsögu þessa ólánssama
manns lauk árið 1941 er hann lést á nýársdag á fimmtugasta og öðru aldursári,
„sviplega“ að sögn Bjarna Jónssonar frá Unnarholti,91 og var jarðsunginn frá
Dómkirkjunni fimmtudaginn 9. janúar.
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